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Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης (8ης) εταιρικής χρήσης
(01/01/2017 – 31/12/2017)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η
«DIGEA» ή η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και
αναφέρεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017 και της χρήσης που έληξε την
ημερομηνία αυτή. Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου
2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το 2017,
την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τα σημαντικότερα
γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς και όποια επιπρόσθετη πληροφόρηση ζητείται από τον σχετικό
νόμο.
1. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920, για εταιρείες που συντάσσουν
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
H Εταιρεία από τη χρήση 2015 και εφεξής εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και τις ερμηνείες τους τα οποία έχουν
εφαρμογή στις εργασίες της τουλάχιστον για πέντε συνεχείς χρήσεις.
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2.Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
Οικονομικά αποτελέσματα
Κατά τη διαρρεύσασα χρήση 2017:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το 2016 και ανήλθε σε ευρώ 16,49 εκ.
Τα έσοδα από σταθμούς εθνικής εμβέλειας αυξήθηκαν κατά 3,4% (ευρώ 10,75 εκ. έναντι ευρώ 10,40 εκ. το
2016). Τα έσοδα από την ΕΡΤ μειώθηκαν κατά 13,9% (ευρώ 1,67 εκ. έναντι ευρώ 1,94 εκ. το 2016). Τα έσοδα
από σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας αυξήθηκαν κατά 17,8% (ευρώ 3,93 εκ. έναντι ευρώ 3,34 εκ. το
2016). Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά ευρώ 13,5% (ευρώ 140 χιλ. έναντι ευρώ 162 χιλ. το
2016).
Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ 12,64 εκ. και είναι μειωμένα κατά 3,6% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση (ευρώ 13,05 εκ).
Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων της Εταιρείας (EBITDA)
ανήλθαν σε ευρώ 8,16 εκ. έναντι ευρώ 6,77 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,5%. Το περιθώριο
επί του κύκλου εργασιών (EBITDA margin) ανήλθε σε 49,5% από 42,7% στην προηγούμενη χρήση.
Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, οι καθαροί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ανήλθαν σε ευρώ 1,53 εκ., σημειώνοντας μείωση κατά 20,8% σε σχέση με το 2016, λόγω της αποπληρωμής
μέρους του δανεισμού καθώς και της μείωσης του περιθωρίου επιτοκίου του ομολογιακού δανείου μετά
την βελτίωση του προβλεπόμενου από τη δανειακή σύμβαση σχετικού δείκτη.
Ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες
υποχρεώσεις της Εταιρείας μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) μειώθηκε κατά ευρώ 6,7 εκ. σε ευρώ
21,6 .
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017ανέρχονται σε ευρώ 14,52 εκ. (2016: ευρώ
9,83 εκ).

Σελίδα 5

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017
Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως

2017

2016

Μεταβολή

1

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

6.937.727
42.869.023

16,18%

6.185.966
44.129.554

14,02%

2,17%

2

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

14.517.778
28.351.245

51,21%

9.833.631
34.295.923

28,67%

22,53%

3

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.937.727
9.117.473

76,09%

6.185.966
10.289.098

60,12%

15,97%

β. Αποδόσεως & Αποδοτικότητας

2017

2016

Μεταβολή

4

Κέρδη προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

2.306.897
14.517.778

15,89%

621.604
9.833.631

6,32%

9,57%

5

Μικτά αποτελέσματα
Έσοδα

5.211.082
16.491.028

31,60%

3.913.109
15.834.161

24,71%

6,89%

6

Έσοδα
Ίδια κεφάλαια

16.491.028
14.517.778

113,59%

15.834.161
9.833.631

161,02%

-47,43%

3. Πορεία εργασιών- Σημαντικά γεγονότα
Το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία η Εταιρεία παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακών
μεταδόσεων σε όλο τα δίκτυο για όλη τη διάρκεια του έτους.
Κατά τη διάρκεια του 2017, η Εταιρεία προχώρησε στη βελτιστοποίηση του δικτύου και των υπηρεσιών της
μολονότι οι προκλήσεις παρέμειναν, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας αλλά και της
αγοράς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Κατά τη χρήση 2017, κατόπιν της από 16/01/2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό ευρώ 3.144.080 που
αντιστοιχεί σε 157.204 μετοχές.
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Α. Ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών
Τον Φεβρουάριο 2015 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης της χώρας σύμφωνα με το
προβλεπόμενο πλάνο διαδοχικής ενεργοποίησης της ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά περιοχές σε
συνδυασμό με την απενεργοποίηση των αντίστοιχων αναλογικών κέντρων εκπομπής. Επίσης από το
Φεβρουάριο του 2016 έγινε ενεργοποίηση της μετάδοσης προγραμμάτων σε μορφή Υψηλής Ευκρίνειας
(High Definition) από συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής για τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
Συνολικά, 158 κέντρα εκπομπής της DIGEA που κατανέμονται σε όλη τη χώρα δίνουν πρόσβαση στο
ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε άνω του 96% του πληθυσμού της χώρας, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας
(NMS) των κέντρων εκπομπής, που δίνει τη δυνατότητα στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (Network
Operation Center) το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσης και παρέχει άμεση πληροφόρηση για την
κατάσταση του δικτύου και επιταχύνει σημαντικά τους χρόνους εντοπισμού και αποκατάστασης τυχόν
προβλημάτων.
Β. Επενδύσεις
Οι επενδυτικές δαπάνες της Εταιρείας το 2017 (ενσώματες και ασώματες) ανήλθαν σε ευρώ 2,3 εκ. και ήταν
κατά ευρώ 1,3 εκ. υψηλότερες από αυτές του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην σημαντική έμφαση που
δόθηκε το 2017 στην βελτίωση της διαθεσιμότητας του δικτύου.
Με άξονα τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του δικτύου οι επενδύσεις του 2017 έγιναν με γνώμονα την
άμεση αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που οδηγούν σε παροδική απώλεια της υπηρεσίας όπως οι
διακοπές ηλεκτροδότησης, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι αστοχίες εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό οι
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν ενδεικτικά την εγκατάσταση γεννητριών,
δορυφορικών πιάτων με αντοχή σε συνθήκες χιονόπτωσης, εξοπλισμού μικροκυματικών ζεύξεων για
παροχή εφεδρείας στη μετάδοση σήματος και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με
κατάλληλη στόχευση των επενδύσεων σε συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής το 2017 βελτιώθηκε σημαντικά η
διαθεσιμότητα δικτύου σε σχέση με το 2016.
Επίσης το 2017 ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες που είχαν ξεκινήσει από το 2015 και αφορούσαν την
υποβολή φακέλων αδειοδότησης των κέντρων εκπομπής σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου
4070/2012.
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Γ. Λειτουργική βελτιστοποίηση
Από τον Δεκέμβριο του 2015 είναι σε λειτουργία ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης λειτουργίας (CRM), που
δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία του δικτύου με στόχο τον
εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και τον προγραμματισμό βελτιώσεων.
Η αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου υποστηρίζεται από τρία επίπεδα υποστήριξης: (α) το Κέντρο
Επίβλεψης Λειτουργίας του Δικτύου (Network Operation Center) το οποίο λειτουργεί επί 24ώρου βάσης
και εντοπίζει άμεσα όλα τα προβλήματα του δικτύου, (β) την ομάδα Συντήρησης του Δικτύου η οποία
αποτελείται από εσωτερική ομάδα αλλά και εκτεταμένο δίκτυο τοπικών τεχνικών σε όλη την Ελλάδα και
εξασφαλίζει την δυνατότητα ταχείας επέμβασης στα κέντρα εκπομπής με σκοπό την αποκατάσταση
βλαβών και (γ) τις εξειδικευμένες ομάδες σχεδιασμού και υποστήριξης οι οποίες έχουν την κατάλληλη
τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση βλαβών του εξοπλισμού με απομακρυσμένη διαχείριση ή με επίσκεψη
στα κέντρα εκπομπής.
Το 2017 ξεκίνησε επίσης μία συστηματική δραστηριότητα καταγραφής και εφαρμογής τυποποιημένων
διαδικασιών λειτουργίας του δικτύου με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ομάδων
υποστήριξης και την ελαχιστοποίηση του χρόνου ανταπόκρισης σε βλάβες.

Δ. Έρευνα και ανάπτυξη
Η Εταιρεία με το καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ψηφιακές,
τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές τεχνολογίες και εξετάζει τις δυνατότητες βελτίωσης των υπηρεσιών που
έχει ήδη αναλάβει ή μείωσης του σχετικού κόστους, παράλληλα με τη διερεύνηση δυνατοτήτων παροχής
νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

4. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Α. Οικονομικό περιβάλλον
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η άνοδος της εμπιστοσύνης που αντανακλάται στις αποδόσεις
των ελληνικών κρατικών ομολόγων, συνέβαλαν στη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη
χώρα.
Παρά την οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2017, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά
με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση
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τιμών στις κεφαλαιαγορές. Οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας,
ωστόσο, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου
να διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της.

Β. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
i. Πιστωτικός κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μία
ευρεία πελατειακή βάση από τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακών ζωνών. Λόγω του μεγάλου αριθμού
και διασποράς πελατών περιφερειακής εμβέλειας καθώς και του μεγέθους των τηλεοπτικών σταθμών
εθνικής εμβέλειας, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους με εξαίρεση τις
απαιτήσεις για τις οποίες έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις στις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Συνεπώς την 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται
ήδη από αντίστοιχη πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
ii. Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία φροντίζει να διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και να διατηρεί ευέλικτους όρους πληρωμών
προς τους προμηθευτές της.
Η Οικονομική Διεύθυνση ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη
σωστή παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας.
Κατά την διαρρεύσασα χρήση ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά ευρώ 6,2 εκ. στα ευρώ 23,5 εκ. ευρώ.
Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την επιτευχθείσα μερική μείωση του επιτοκίου δανεισμού μειώνει την
καταβολή τόκων στη χρήση 2018 και βελτιώνει την ρευστότητα διευκολύνοντας την περαιτέρω
αποπληρωμή δανεισμού. Για τη χρήση 2018 οι υποχρεώσεις αποπληρωμής δανεισμού ανέρχονται σε 5,0
εκ. ευρώ.
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Με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι, το γεγονός ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 το Κυκλοφορούν
Ενεργητικό υπολείπεται των Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων της κατά ευρώ 2,18 εκ. αντιμετωπίζεται
αφενός από τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12/2017 για την αποπληρωμή την 1/3/2018 της
υποχρέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και αφετέρου από την αναμενόμενη κερδοφορία της χρήσης 2018 και την
αντίστοιχη βελτίωση των ταμειακών ροών.
iii. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί
σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις δόσεις αποπληρωμής των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του ομολογιακού
δανείου της Εταιρείας. Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του εξωτερικού είναι με σταθερό επιτόκιο.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η σχέση τόκων σταθερού επιτοκίου προς τους τόκους κυμαινόμενου επιτοκίου
ήταν 21%/79% (2016: 18%/82%).
Ανάλυση ευαισθησίας των έντοκων υποχρεώσεων της Εταιρείας σε μεταβολή επιτοκίων:
Η ανάλυση ευαισθησίας των μεταβαλλόμενων επιτοκίων έχει προσδιοριστεί βάσει της έκθεσης της,
Εταιρείας σε υποχρεώσεις κυμαινόμενων επιτοκίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017,μία +/- ποσοστιαία μονάδα
αλλαγής στα επιτόκια, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές θα είχε ως αποτέλεσμα μία αύξηση/
μείωση των εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας προ φόρων κατά ευρώ 235.987 (2016: ευρώ 288.288).
iv. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο που προέρχεται από μεταβολές συναλλάγματος καθώς όλες
οι ουσιώδεις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της είναι σε ευρώ.
Γ. Λειτουργικοί κίνδυνοι
Οι λειτουργικοί κίνδυνοι ως επί το πλείστον αφορούν την αδιάλειπτη εκπομπή των τηλεοπτικών
προγραμμάτων των πελατών της, συνεπώς στόχος της Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων
αυτών μέσω του σχεδιασμού κατάλληλων προδιαγραφών και εφεδρειών στο δίκτυο διανομής και
εκπομπής σήματος.
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Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ξεκίνησε το 2017 την υλοποίηση πλάνου δημιουργίας εφεδρειών στο δίκτυο
διανομής και εκπομπής, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και χωρίς επιπτώσεις στην
εκπομπή τυχόν βλάβες στα συστήματα εκπομπής, όσο και σε δίκτυα τρίτων συνεργαζόμενων φορέων.
Ενδεικτικά αναφέρονται υφιστάμενες εφεδρείες σε επίπεδο πομπών και κεραιοσυστημάτων, εναλλακτικοί
δρόμοι διανομής σήματος (όπως οπτικές ίνες, μικροκυματικές ζεύξεις και δορυφορική διανομή), καθώς και
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για παροχή ηλεκτροδότησης σε περίπτωση διακοπής ρευματοδότησης.
Το 2017 οι διακοπές λειτουργίας που παρουσιάστηκαν σε κέντρα εκπομπής οφείλονταν κατά κύριο λόγο
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες οδήγησαν σε διακοπές ηλεκτροδότησης ή σε διακοπές στο δίκτυο
μετάδοσης. Οι ενέργειες που έγιναν το 2017 οδήγησαν σε σημαντική μείωση του χρόνου μη
διαθεσιμότητας υπηρεσίας σε σχέση με το 2016 ενώ το πλάνο στοχευμένων παρεμβάσεων σε
συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής το 2018 αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τον λειτουργικό κίνδυνο του
δικτύου.
Ως προς την εφεδρεία του Κεντρικού Συστήματος Κωδικοποίησης και Πολυπλεξίας (HeadEnd), το 2017
ολοκληρώθηκε πλάνο επαύξησης του επιπέδου εφεδρείας του η οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη
εφεδρικού συστήματος Disaster Recovery σε διαφορετικό κτίριο οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του σχετικού
λειτουργικού κινδύνου.

Δ. Κίνδυνος σχετιζόμενος με ρυθμιστικό πλαίσιο
Η DIGEA υπάγεται στην εποπτεία της ΕΕΤΤ. Η τελευταία ελέγχει, μεταξύ άλλων, την τιμολογιακή πολιτική
της Εταιρείας, μέσω του ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης ανά Μbps ανά περιεχόμενο ανά έτος («ΑΟΤ»),
όπως αυτό ορίζεται από το εκάστοτε Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου («ΚΑΛΔ»)
και Συνολικό Ετήσιο Κόστος Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου («ΚΑΛΠΔ»). Σύμφωνα με
την υπ’ αριθμόν 707/2/13-02-2014 απόφαση της ΕΕΤΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμόν
716/0003/30-04-2014 απόφαση της ΕΕΤΤ το ΚΑΛΔ αρχικά ορίστηκε στα ευρώ 14.321.530 ενώ το ΚΑΛΔΠ στα
ευρώ 5.055.803. Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΕΕΤΤ, με την υπ’ αριθμόν 766/019/15-06-2016 απόφασή της,
προχώρησε σε αναθεώρηση του ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ βάσει απολογιστικών στοιχείων, τα οποία ορίστηκαν στα
ευρώ 12.418.840 και ευρώ 4.324.630 αντίστοιχα. Αυτό δεν επηρέασε την Εταιρεία, της οποίας η
τιμολογιακή πολιτική ήταν σημαντικά χαμηλότερη έναντι του αρχικού ΑΟΤ. Ο επόμενος έλεγχος από την
ΕΕΤΤ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την
παραδοχή ότι ο καθορισμός της ΑΟΤ μετά από απόφαση της ΕΕΤΤ δεν έχει αναδρομική ισχύ. Η παραδοχή
βασίζεται σε προηγούμενη αντίστοιχη πρακτική της Ρυθμιστικής Αρχής.
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Τυχόν αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, είναι πιθανό να επηρεάσει την πελατειακή
βάση και τον αριθμό των πελατών εθνικής εμβέλειας της Εταιρείας. Εντούτοις, το συνολικό έσοδο της
Εταιρείας από την παροχή των υπηρεσιών της δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, λόγω των ειδικών
προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχει λάβει η
Εταιρεία με ισχύ έως το 2029. Εντός του 2017 ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες που είχαν αρχίσει το 2015
και αφορούσαν στην υποβολή φακέλων αδειοδότησης των κέντρων εκπομπής σύμφωνα με τις προβλέψεις
και εντός του χρονοδιαγράμματος του νόμου.

5. Προβλεπόμενη εξέλιξη εργασιών για την επόμενη χρήση
Η Εταιρεία εκτιμά ότι το 2018 η κερδοφορία θα ανέλθει σε επίπεδα αντίστοιχα με της διαρρεύσασας χρήσης
δεδομένου ότι δεν αναμένονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα έσοδα και στα κόστη λειτουργίας της.

6. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
Στις 18 Ιανουαρίου 2018 υπογράφτηκε τροποποίηση της σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου της
Εταιρείας στην οποία οριστικοποιήθηκε η μείωση του περιθωρίου επιτοκίου, με ισχύ από 30/06/2017.
Την 1η Μαρτίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην αποπληρωμή της τρίτης δόσης και των τόκων για τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ευρυεκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος
πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, συνολικού ύψους ευρώ 2,4 εκ. στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Εκτιμάται ότι δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος για την Εταιρεία από την εν εξελίξει διαδικασία
αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου, καθ’ ότι, μέσω του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που
εφαρμόζει - ως υποχρεούται - η Εταιρεία το συνολικό έσοδό της παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως του
αριθμού των τηλεοπτικών σταθμών που εκπέμπει.
7. Λοιπές πληροφορίες
Φορολογικός έλεγχος
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά συνέπεια οι
φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι χρήσεις 2013, 2014, 2015 και 2016
ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγ. 5 του Ν.2238/1994 και άρθρο 65Α
του Ν.4174/2013 και οι λογιστικές διαφορές που προέκυψαν δεν ήταν σημαντικές. Για τη χρήση 2017 η
Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών. Ο έλεγχος για τη χρήση 2017
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βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/5-1-2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επιφυλάξεις για παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι
δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο εκτιμάται από τη
Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές
αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της
Εταιρείας.
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Προσωπικό
O μέσος όρος προσωπικού για το 2017 ανήλθε σε 53 άτομα έναντι 49 της προηγούμενης χρήσεως ενώ στη
λήξη της χρήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 53 άτομα πλήρους απασχόλησης έναντι 50 της
προηγούμενης χρήσης.
Κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως, 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν υφίστανται εργασιακά θέματα.
Υποκαταστήματα
Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το σεβασμό στο
περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό προετοιμάζει και υποβάλλει στις αρμόδιες
αρχές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε έργο της και φροντίζει τόσο στο κτίριο της έδρας της,
όσο και στις εξωτερικές της εγκαταστάσεις να χρησιμοποιούνται μη ενεργοβόρα υλικά και εξοπλισμός.
Ενδεικτικά τα συστήματα εκπομπής που προμηθεύεται η Εταιρεία επιτυγχάνουν, λόγω της εξελιγμένης
τεχνολογίας τους οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας έναντι προηγούμενων συστημάτων.
Η Εταιρεία, μέσω της τήρησης των οριζόμενων στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, φροντίζει να
ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επιβάρυνσης με τυχόν απρόβλεπτα κόστη που ενδέχεται να προκύψουν
για την εκ των υστέρων συμμόρφωση σε περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
8. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών
Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με τις εταιρείες που μετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο και τα
σχετικά με τις συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2017
(ποσά σε Ευρώ)
ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

Αγορές Υπηρεσιών &
Εξοπλισμού
0,00

Πωλήσεις
Υπηρεσιών
1.662.755,19

Υποχρεώσεις
0,00

Απαιτήσεις
511.048,24

12.000,00
19.250,04
0,00
900,00
2.384,00
0,00
34.534,04

1.612.773,27
1.612.773,27
0,00
1.636.773,27
1.642.773,21
567.583,29
8.735.431,50

3.720,00
0,00
7.484,57
0,00
0,00
0,00
11.204,57

333.142,45
410.738,84
969.320,80
675.320,85
590.700,92
392.895,01
3.883.167,11
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1/1 - 31/12/2016
Αγορές Υπηρεσιών &
Πωλήσεις
Εξοπλισμού
Υπηρεσιών
Υποχρεώσεις Απαιτήσεις
ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
9.361,10
1.524.587,52
11.595,00
638.944,21
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
12.374,39
1.470.578,35
11.594,00
328.761,64
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.
19.263,29
1.470.578,35
2.081,92
610.850,37
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
0,00
0,00
7.484,57
969.320,80
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
0,00
1.503.051,37
0,00
624.099,53
ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
40.099,10
1.500.583,88
59.720,11
334.968,49
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
0,00
844.926,54
48.888,86 1.022.348,78
Σύνολο
81.097,87
8.314.306,02
141.364,46 4.529.293,82
(σημ.)Τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά την
(ποσά σε Ευρώ)

ίδρυση.

Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ 1.508.842,26 (2016: ευρώ 1.609.320,80)
που αφορά απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δε λαμβάνουν αμοιβές ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε
αυτό και δεν έχουν συναλλαγές με την Εταιρεία. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και αποζημιώσεων λόγω
λύσης σύμβασης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
ανέρχεται σε ποσό ευρώ 717.577,14 (2016: ευρώ 562.498,98).

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

(ποσά σε ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Λοιπά συνολικά έσοδα που δεν θα μεταφερθούν στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες χρήσεις:
Αναλογιστικά κέρδη
Αναλογούν φόρος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Σημ.
7
8
9
8
8
10
10
11

21
15

31.12.2017
16.491.028,22
(11.279.946,52)
5.211.081,70
(11.902,93)
(1.063.831,23)
(298.116,41)
9.811,89
(1.540.145,59)
2.306.897,43
(723.709,60)
1.583.187,83

31.12.2016
15.834.160,74
(11.921.051,43)
3.913.109,31
(230.317,11)
(891.258,34)
(236.593,21)
0,00
(1.933.336,65)
621.604,00
(228.707,08)
392.896,92

(16.030,00)
4.648,70
(11.381,30)

26.417,00
(7.660,93)
18.756,07

1.571.806,53

411.652,99
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

12
13
14
17
15

20.758.967,38
14.340.079,14
227.395,59
192.183,08
412.670,67
35.931.295,86

21.584.500,36
15.562.540,28
258.139,29
207.944,08
330.463,87
37.943.587,89

16
17
18

4.681.235,36
159.159,10
2.097.332,49
6.937.726,95

5.442.071,63
216.228,11
527.666,55
6.185.966,29

42.869.022,81

44.129.554,18

19

13.462.800,00
53.282,71
21.063,57
980.631,23
14.517.777,51

10.318.720,00
0,00
32.444,87
(517.533,68)
9.833.631,19

20
21
22

7.929.815,70
150.086,66
11.153.870,22
19.233.772,58

9.295.248,38
105.315,00
14.606.261,75
24.006.825,14

23
20
24
25

4.391.238,50
1.403.035,09
708.530,44
2.614.668,69
9.117.472,72

4.442.890,62
1.402.473,73
417.153,64
4.026.579,87
10.289.097,86

Σύνολο Υποχρεώσεων

28.351.245,30

34.295.922,99

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

42.869.022,81

44.129.554,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικό πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Κέρδη / (ζημίες) εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
κεφάλαιο
10.318.720,00
0,00

Αποθεματικό
πρόβλεψης
αποζημίωσης
προσωπικού
13.688,80
0,00

Τακτικό
αποθεματικό
0,00
0,00

Κέρδη /
(ζημίες)
εις νέο
(910.430,61)
392.896,92

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
9.421.978,19
392.896,92

0,00
0,00
10.318.720,00

18.756,07
0,00
32.444,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-517.533,69

18.756,07
0,00
9.833.631,18

0,00

0,00

0,00

1.583.187,83

1.583.187,83

0,00
0,00
3.144.080,00

(11.381,30)
(11.381,30)
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.583.187,83
(31.740,20)

(11.381,30)
1.571.806,53
3.112.339,80

0,00
13.462.800,00

0,00
21.063,57

53.282,71
53.282,71

(53.282,71)
980.631,23

0,00
14.517.777,51
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε ευρώ)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μεταβολές σε κεφάλαιο κίνησης
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανείων από τράπεζες)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

Σημ.

01.01 31.12.2017

01.01 31.12.2016

2.306.897,43

621.604,00

4.322.720,31
63.037,26
(931,96)
1.540.145,59

4.210.781,14
1.080.688,14
1.349,01
1.933.336,65

799.370,68
(3.705.234,51)
5.326.004,80
(2.749.262,62)
(476.926,87)
2.099.815,31

(2.095.724,82)
(2.081.089,25)
3.670.944,87
(1.202.659,11)
(598.102,20)
1.870.183,56

12,13,14

(2.252.862,42)
0,00
9.811,89
(2.243.050,53)

(994.438,67)
8.274,00
0,00
(986.164,67)

19

3.112.339,80
561,36
(1.400.000,00)

0,00
1.565,54
(1.400.000,00)

1.712.901,16

(1.398.434,46)

1.569.665,94
527.666,55
2.097.332,49

(514.415,57)
1.042.082,12
527.666,55

12,13,14

10

18
18
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Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2017

1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία “DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ” (εφ’ εξής “DIGEA ” ή “η Εταιρεία”) ιδρύθηκε με τη σημερινή
της νομική μορφή στις 12 Ιουνίου 2009 (ΦΕΚ 5646/ 18-06-2009) από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς (ή «κανάλια») εθνικής εμβέλειας ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και
STAR.

Η έδρα της Εταιρείας, βρίσκεται στο Μαρούσι, στην οδό Σωρού 26, Τ.Κ. 15125. Η διάρκεια της Εταιρείας,
σύμφωνα με το Καταστατικό της ανέρχεται σε 50 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσης της και μπορεί να
παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας αφορούν την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής (broadcasting) στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και στους περιφερειακούς
τηλεοπτικούς σταθμούς στη ελληνική επικράτεια.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2014 η Εταιρεία ανακηρύχθηκε αποκλειστικός υπερθεματιστής για το σύνολο των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης, αναλαμβάνοντας το έργο της
ψηφιακής μετάβασης και την ευθύνη της επίγειας ψηφιακής εκπομπής όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών
σταθμών της χώρας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 22 Μαρτίου
2018 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2.

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων

Εφαρμογή νέων και τροποποιημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Νέα και τροποποιημένα ΔΠΧΑ που επηρεάζουν τα ποσά ή/και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας .

Α) Πρότυπα ή/και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017.
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Τίτλος

Ημερομηνία εφαρμογής –
ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2014-2016 – Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 12

1 Ιανουαρίου 2017

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
σε μη πΠραγματοποιηθείσες ζημιές

1 Ιανουαρίου 2017

ΔΛΠ 7 ((Τροποποίηση) Πρόταση γνωστοποίησης

1 Ιανουαρίου 2017

Β) Πρότυπα ή/και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν τεθεί σε ισχύ αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμα από την Ε.Ε.:
Δεν υπάρχουν
Γ) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ:

Τίτλος
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014)
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) Δικαίωμα προπληρωμής με αρνητική
αποζημίωση

Ημερομηνία εφαρμογής –
ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2019*

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες

1 Ιανουαρίου 2018

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των παροχών που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
με το ΔΠΧA 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια

1 Ιανουαρίου 2021*
1 Ιανουαρίου 2018
1 Ιανουαρίου 2018*
1 Ιανουαρίου 2018

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός
προγράμματος

1 Ιανουαρίου 2019*

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

1 Ιανουαρίου 2019*

ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς επενδύσεις σε ακίνητα

1 Ιανουαρίου 2018*

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2014-2016 – Τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 1 & ΔΛΠ 28

1 Ιανουαρίου 2018

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2015-2017 – Τροποποίηση στο
ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 & ΔΛΠ 23

1 Ιανουαρίου 2019*

Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος

1 Ιανουαρίου 2018*

Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος

1 Ιανουαρίου 2019*
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Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι η εφαρμογή κάποιων από τα παραπάνω πρότυπα στο μέλλον,
όπως τα ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 , μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση της επίδρασης των προτύπων
αυτών, μέχρις ότου η Εταιρεία να ολοκληρώσει την λεπτομερή της επισκόπηση.
3.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017έχουν συνταχθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε), και ίσχυαν κατά την ημερομηνία προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων προκειμένου
να παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Σημείωση 5).

β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2014 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις Οικονομικές της
Καταστάσεις σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα
φορολογική νομοθεσία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30 Ιουνίου 2015, αποφασίστηκε η
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων από τη 1.1.2015 και εφεξής για τις τουλάχιστον επόμενες 5 χρήσεις
να γίνεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η Εταιρεία σύμφωνα με το δικαίωμα που της παρέχει η σχετική
νομοθεσία, εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία, με βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας και ως εκ τούτου οι φορολογικές της Οικονομικές Καταστάσεις, προσαρμόζονται και
αναμορφώνονται μέσω κατάλληλων εγγραφών, προκειμένου να συμφωνούν με τα ΔΠΧΑ.
4. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Γενικά
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί και παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
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Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αποτιμώνται με τη χρήση του νομίσματος του
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά
την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν
από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως.

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, μηχανολογικό και
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια
αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον

τυχόν πρόβλεψη για

απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση
των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των σωρευμένων
αποσβέσεων) αποαναγνωρίζεται κατά την πώληση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη
που μπορεί να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Κάθε κέρδος ή ζημία που
προκύπτει από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της χρήσεως εντός της οποίας
αποαναγνωρίστηκε.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι
οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των αντίστοιχων παγίων. Η εκτιμώμενη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, έχει ως εξής:
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Κατηγορία ενσώματου παγίου
Κτίρια-Βελτιώσεις κτιρίων
Έξοδα κατασκευής κέντρων εκπομπής Κόστος αδειοδότησης
Εξοπλισμός κέντρων εκπομπής ψηφιακού
σήματος
Αυτοκίνητα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Έτη
ωφέλιμης ζωής
12-16 έτη
14-20 έτη
5-10 έτη
8 έτη
3-10 έτη

Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση. Τα δικαιώματα αυτά έχουν προσδιορισμένη ωφέλιμη
ζωή η οποία είναι κατά μέσο όρο 15 έτη και η απόσβεση υπολογίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα λοιπά άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται κυρίως άδειες λογισμικού. Οι άδειες
λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον τυχόν πρόβλεψη
για απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης
ζωής των άυλων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.
Δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα
της χρήσης στην οποία προκύπτουν.

Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται ουσιωδώς από τον εκμισθωτή
στον μισθωτή ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι άλλες μισθώσεις ταξινομούνται ως
λειτουργικές μισθώσεις.

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και
τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη
της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία
των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Οι πληρωμές των χρηματοδοτικών μισθώσεων (μισθώματα)
επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης,
ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα
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χρηματοοικονομικά

έξοδα

αναγνωρίζονται

απευθείας

στα

αποτελέσματα

της

χρήσης.

Τα

κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του παγίου ή της διάρκειας της μίσθωσης.
(β) Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν
από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην ονομαστική τους αξία αφαιρουμένων
τυχόν ζημιών απομείωσης από επισφάλειες, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι ζημιές
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα ή μέρος των ποσών που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εισροών. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία έλαβε χώρα η απομείωση της απαίτησης. Σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς όλες οι εκτιμώμενες μη εισπράξιμες απαιτήσεις επανεξετάζονται κατά περίπτωση για να
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη διενέργειας πρόβλεψης απομείωσης. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας
να διαγράφονται οι επισφαλείς απαιτήσεις μόνο όταν εξαντληθούν όλοι οι δυνατοί τρόποι είσπραξης
(συμπεριλαμβανομένων των ένδικων μέσων).

Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39,
ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις παρακάτω
κατηγορίες:


Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων,



Δάνεια και απαιτήσεις,



Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους, και



Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, πλέον των άμεσων εξόδων συναλλαγής, σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που
είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο.
Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική
αναγνώριση και όποτε επιτρέπεται και είναι ορθό, επανεξετάζει αυτή την κατηγοριοποίηση περιοδικά.

i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είτε
όταν αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον ή όταν εντάσσονται στην κατηγορία
αυτή. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα
χρήσεως.

ii. Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση
την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως
όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποαναγνωρίζονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της
διαδικασίας απόσβεσης.

iii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριζόμενες πληρωμές και
προκαθορισμένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν κρατούμενα έως την λήξη, όταν η Εταιρεία έχει την
πρόθεση και την δυνατότητα να τα κρατήσει ως την λήξη. Οι συμμετοχές που διακρατούνται για μη
προκαθορισμένο διάστημα δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. Τα διακρατούμενα ως την λήξη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, μετά την αρχική αναγνώριση, στο αναπόσβεστο
κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στα
αποτελέσματα χρήσεως όταν τα στοιχεία αποαναγνωρίζονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της
διαδικασίας απόσβεσης.

iv. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι τα μη-παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που έχουν οριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε κάποια από τις τρεις
προηγούμενες κατηγορίες.
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Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο στοιχείο
των Ιδίων Κεφαλαίων. Κατά την πώληση ή την αποαναγνώριση ή την απομείωση της επένδυσης, τα
σωρευμένα κέρδη ή ζημίες, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηματιστηριακή αξία της επένδυσης κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τεχνικές αποτίμησης. Αυτές οι
τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ μη συνδεδεμένων μερών, με αναφορά
στην χρηματιστηριακή αξία μίας άλλης επένδυσης με παρεμφερή χαρακτηριστικά με αυτά της
αποτιμώμενης, ανάλυση προεξοφλημένων χρηματοροών και μοντέλα αποτίμησης επενδύσεων.

Αποαναγνώριση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων

i. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά
περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή το μέρος μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού) αποαναγνωρίζονται όταν:


Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών από το στοιχείο έχουν εκπνεύσει.



η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως
χωρίς σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης.



η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα είσπραξης ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο στοιχείο
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον
έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα είσπραξης
ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το
στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας σε
αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του
μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του
στοιχείου ενεργητικού και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει.
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Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή είναι υπό την μορφή γραπτών δικαιωμάτων αγοράς επί του στοιχείου
ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά και σχετικές
προβλέψεις), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου που δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός γραπτού
δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά) του
στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Εταιρείας
περιορίζεται στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και της τιμής
άσκησης του δικαιώματος.

ii.

Χρηματοοικονομικά

στοιχεία

παθητικού:

Τα

χρηματοοικονομικά

στοιχεία

παθητικού

αποαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου
μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά
διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας
υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε αποαναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα
υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα αντίστοιχα ποσά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα
συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός
σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν
ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει
να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων,
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της Εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα
Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά, καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες
προθεσμιακές καταθέσεις. Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης Ταμειακών Ροών, οι προθεσμιακές
καταθέσεις θεωρούνται χρηματικά διαθέσιμα.
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Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε
κυκλοφορία. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, καταχωρούνται μετά από φόρους σε μείωση των
αποτελεσμάτων εις νέο.

Δάνεια
Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται,
καθαρά από τα έξοδα που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) από την
οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της και το ποσό αυτής της δέσμευσης
να μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί
για την τακτοποίηση της δέσμευσης ή αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον
διακανονισμό της δέσμευσης αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον
η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε μη προεξοφλημένη βάση και
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το ποσό που
αναμένεται να πληρωθεί για το βραχυπρόθεσμο μέρος των πληρωμών, εάν η Εταιρεία έχει παρούσα
υποχρέωση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα δουλευμένων υπηρεσιών από το προσωπικό, το
κόστος της οποίας μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα.
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β) Παροχές στο προσωπικό μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2112/1920 η Εταιρεία καταβάλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο λήξης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα
πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση
απόλυσης. Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο
από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές Εργαζομένων». Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης,
με βάση τα δικαιώματα παροχών των εργαζομένων κατά τη συνταξιοδότηση. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σημείωση 21
και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδας (Projected Unit Credit Method) με αναλογιστικές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος
κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης που αναλογούν στη χρήση
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που
κατέστησαν δεδουλευμένες στη χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, και άλλα πρόσθετα
συνταξιοδοτικά κόστη, ενώ τα αναλογιστικά κέρδη ή οι ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε αποθεματικό
της καθαρής θέσης. Τα κόστη προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση στη διάρκεια της περιόδου
κατά την οποία τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρώνονται, κατά μέσο όρο.

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που
αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές
υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη χρήση. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν των επόμενων
12 μηνών, τότε οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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Φορολογία
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης βάσει των κερδών της
χρήσης και τυχόν φορολογικών αναμορφώσεων, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

(β) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης επί των
προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
και της φορολογικής βάσης τους σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται
για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές:


αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων σε συναλλαγή που δεν είναι συνένωση
επιχειρήσεων και που δεν επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογικά κέρδη,



διαφορές που σχετίζονται με συμμετοχές σε θυγατρικές, στο βαθμό που είναι σίγουρο ότι δε θα
αναστραφούν στο προσεχές μέλλον, καθώς και



διαφορές που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας.

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
εφαρμοσθούν στις προσωρινές διαφορές όταν αυτές αναστραφούν, με βάση τους θεσπισμένους νόμους
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων επιτρέπεται, εάν υπάρχει σχετικό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που συσχετίζεται με το φόρο εισοδήματος που έχει επιβληθεί, από την ίδια
φορολογική αρχή στην ίδια φορολογική οντότητα ή σε διαφορετικές φορολογικές οντότητες, εφόσον
πρόκειται να εκκαθαρίσουν τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε καθαρή βάση, ή εάν
αυτές πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικά εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στην έκταση
που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα, έναντι του οποίου οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνονται όταν δεν είναι πλέον πιθανό ότι το φορολογικό
όφελος που σχετίζεται με αυτές θα πραγματοποιηθεί.
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Αναγνώριση εσόδων
Έσοδα
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που η Εταιρεία έχει παραδώσει αγαθά ή έχει προσφέρει υπηρεσίες
στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι τα
οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Το έσοδο επιμετρείται
στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί, αφαιρουμένων των φόρων επί των
πωλήσεων και των εκπτώσεων.

Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης και
συντήρησης δικτύου αναλογικών μεταδόσεων. Οι υπηρεσίες τιμολογούνται στους πελάτες σε μηνιαία βάση
σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία και συγκεκριμένα τη τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Τόκοι
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

Κόστος δανεισμού
Όλα τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό
στοιχείο που πληροί τα κριτήρια είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που απαιτεί ένα σημαντικό χρονικό
διάστημα για να γίνει διαθέσιμο για χρήση ή πώληση. Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού παύει
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής και το περιουσιακό
στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση ή πώληση. Τα κόστη δανεισμού αποσβένονται σύμφωνα με την
ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.

Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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5.

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και
την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή
των λογιστικών αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις
της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για
μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις
και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές
κρίσεις της Διοίκησης έχουν ως εξής:

(α) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Ο
ακριβής καθορισμός του φορολογητέου εισοδήματος είναι αβέβαιος για πολλές συναλλαγές και
υπολογισμούς. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς
ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα
επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο
προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών θα λάβει χώρα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη
Σημείωση 11.

(β) Απομείωση ενσώματων παγίων
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις που
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας
χρήσης η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα
ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 12.

(γ) Απομείωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (άδεια ΕΕΤΤ)
Η Εταιρεία αξιολογεί αν υφίσταται ένδειξη απομείωσης της αξίας των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων σε ετήσια βάση. Εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις τότε απαιτείται να εκτιμηθεί η
αξία λόγω χρήσης (value in use) των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δημιουργούν ταμειακές
ροές.
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Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
από την παροχή των υπηρεσιών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που παρέχει στους πελάτες της και να επιλέξει
το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω
μελλοντικών ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 13.

(δ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής των ενσώματων, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και των λοιπών
άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και της υπολειμματικής αξίας είναι θέμα κρίσης, που βασίζεται στην
εμπειρία της Εταιρείας από όμοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα
δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά
ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις Σημειώσεις 12, 13 και 14.

(ε) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού και αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο όταν είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται μόνο εάν επιτρέπεται νομικά
ο συμψηφισμός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων .

(στ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης πρόβλεψης, κατόπιν
εξέτασης κατά περίπτωση του ανείσπρακτου υπολοίπου των πελατών για όσους πελάτες (α) έχουν
χαρακτηριστεί επισφαλείς και (β) με αντικειμενική εφαρμογή συντελεστών πρόβλεψης ανάλογα με την
παλαιότητα του υπολοίπου κάθε πελάτη.
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Η Εταιρεία προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς
απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων
εξελίξεων αντίστοιχων υποθέσεων. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 16.

(ζ) Παραδοχή συνέχισης της δραστηριότητας
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2017 έχουν ετοιμαστεί από την Διοίκηση της
Εταιρείας με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Στο γεγονός αυτό συντείνουν
κυρίως τα εξής:
α) η Εταιρεία ευρίσκεται σε τροχιά κερδοφορίας ήδη από την προηγούμενη χρήση και τα κέρδη προ φόρων
έχουν αυξηθεί σε σχέση με αυτήν από ευρώ 621 χιλ. σε ευρώ 2.307 χιλ.
β) ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει ανάλογη κερδοφορία με την χρήση 2017 και υλοποιείται προς
το παρόν χωρίς ουσιαστικές αποκλίσεις.
γ) με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι, το γεγονός ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 το Κυκλοφορούν
Ενεργητικό υπολείπεται των Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων της κατά ευρώ 2,18 εκ. αντιμετωπίζεται
αφενός από τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31/12/2017 για την αποπληρωμή την 1/3/2018 της
υποχρέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ. και αφετέρου από την αναμενόμενη κερδοφορία της χρήσης 2018 και την
αντίστοιχη βελτίωση των ταμειακών ροών.
δ) οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας είναι σταθερά θετικές στη
τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση και αναμένονται επίσης θετικές και στην επόμενη χρήση. Με βάση
τις αναμενόμενες ταμειακές ροές στη χρήση 2018 εκτιμάται ότι η γενική ρευστότητα θα διατηρηθεί σε
ικανοποιητικά επίπεδα.
Με βάση τα ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την Εταιρεία και ότι έχουν ληφθεί εκ μέρους της όλα τα απαραίτητα μέτρα για αυτό.
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6.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πιστωτικός κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μία
ευρεία πελατειακή βάση από τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακών ζωνών. Λόγω του μεγάλου αριθμού
και διασποράς πελατών περιφερειακών ζωνών καθώς και του μεγέθους των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής
εμβέλειας, η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους με εξαίρεση τις απαιτήσεις
για τις οποίες έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Συνεπώς την 31
Δεκεμβρίου 2017, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από
αντίστοιχη πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία φροντίζει να διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης ή/ και να διατηρεί ευέλικτους όρους
πληρωμών από τους προμηθευτές της. Η Οικονομική Διεύθυνση ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε
τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη σωστή παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου
ρευστότητας.

Οι προβλεπόμενες και βάσει συμβάσεων ροές των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης των δανειακών συμβάσεων της. Περαιτέρω για την εξασφάλιση
των δανειστών της Εταιρείας σε περίπτωση μη εξόφλησης των αντίστοιχων πληρωμών ενεργοποιείται
ενεχυρίαση των επιχειρηματικών απαιτήσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, για τα δάνεια της Εταιρείας έχουν
δοθεί και εγγυήσεις από τους μετόχους.

Στον πιο κάτω πίνακα αναλύονται οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την ημερομηνία
των οικονομικών καταστάσεων με βάση την ημερομηνία ωρίμανσης τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον
πίνακα είναι χωρίς προεξόφληση. Τα ποσά των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που είναι εντός
12μηνών παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία καθώς η επίπτωση της προεξόφλησης δεν είναι
σημαντική.
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31 Δεκεμβρίου 2017
Δανειακές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου 2016
Δανειακές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Λιγότερο από 1
έτος
1.403.035,09

Από 1 έως 2 έτη
1.342.127,57

Από 2 έως 5 έτη
4.147.317,21

Πάνω από 5 έτη
2.440.370,93

Σύνολο
9.332.850,79

7.722.386,14

3.113.733,48

5.520.581,16

2.661.693,73

19.018.394,51

Λιγότερο από 1
έτος
1.402.473,73

Από 1 έως 2 έτη
1.335.080,98

Από 2 έως 5 έτη
4.133.098,99

Πάνω από 5 έτη
3.827.068,41

Σύνολο
10.697.722,11

8.892.502,64

3.598.592,91

6.817.427,60

4.289.677,74

23.598.200,89

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός
Δανεισμός της Εταιρείας (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις της
Εταιρείας μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα). Ο Καθαρός Δανεισμός της Εταιρείας την 31
Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2017

31/12/2016

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

23.598.740,58

28.828.873,50

(2.097.332,49)

(527.666,55)

Καθαρός δανεισμός

21.501.408,09

28.301.206,95

Ίδια κεφάλαια

14.517.777,51

9.833.631,19

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

36.019.185,61

38.134.838,14

60%

74%

Συντελεστής μόχλευσης

Ο υψηλός συντελεστής μόχλευσης της Εταιρείας δικαιολογείται από το σημαντικό ύψος αρχικών
κεφαλαιουχικών δαπανών και το είδος της δραστηριότητας που αφορά μακροχρόνια συμβόλαια
υπηρεσιών τεχνολογίας για τα οποία υφίσταται προσδοκία σταθερών ταμειακών εισροών. Το
προβλεπόμενο ταμειακό πρόγραμμα της Εταιρείας των επόμενων 12 μηνών είναι θετικό.

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί
σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις δόσεις αποπληρωμής των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κοινού
ομολογιακού δανείου της Εταιρείας ενώ οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του εξωτερικού και τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι με σταθερό επιτόκιο.
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η σχέση σταθερού προς κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν 19%/81%(2016: 18%/82%).
Ανάλυση ευαισθησίας των έντοκων υποχρεώσεων της Εταιρείας σε μεταβολή επιτοκίων:
Η ανάλυση ευαισθησίας των μεταβαλλόμενων επιτοκίων έχει προσδιοριστεί βάσει της έκθεσης της
Εταιρείας σε υποχρεώσεις κυμαινόμενων επιτοκίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, μία +/- ποσοστιαία μονάδα
αλλαγής στα επιτόκια, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές θα είχε ως αποτέλεσμα μία αύξηση
/ μείωση των εξόδων χρηματοοικονομικής λειτουργίας προ φόρων κατά ευρώ 235.987 (2016: ευρώ
288.288).
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δε διατρέχει ουσιώδη κίνδυνο στις μεταβολές συναλλάγματος καθώς όλες οι ουσιώδεις
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Η Εταιρεία, σαν στόχο, για σημαντικές αγορές, είτε έχει συμβόλαια με καθορισμένες τιμές είτε έχει
συμβόλαια που προσαρμόζονται με τον πληθωρισμό. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν υπήρχαν τέτοια
συμβόλαια.

Οικονομικό περιβάλλον- έλεγχοι κεφαλαίων
Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η άνοδος της εμπιστοσύνης που αντανακλάται στις αποδόσεις
των ελληνικών κρατικών ομολόγων, συνέβαλαν στη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη
χώρα. Η ανάπτυξη της απασχόλησης είχε θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα και στην ιδιωτική κατανάλωση.
Παρά την οικονομική ανάκαμψη που σημειώθηκε το 2017, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά
με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος και την κρατική χρηματοδότηση μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος διάσωσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση
τιμών στις κεφαλαιαγορές. Οι οικονομικές εξελίξεις στη χώρα βρίσκονται εκτός ελέγχου της Εταιρείας,
ωστόσο, η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου
να διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της.
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7. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών (έσοδα) της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
(ποσά σε Ευρώ)
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ψηφιακών μεταδόσεων Εθνικής Εμβέλειας
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ψηφιακών μεταδόσεων Περιφερειακής
Εμβέλειας
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ψηφιακών μεταδόσεων (ΕΡΤ)
Λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

1/1 - 31/12/2017
10.751.769,92

1/1 - 31/12/2016
10.397.585,54

3.932.457,87

3.339.058,11

1.666.801,59
139.998,84
16.491.028,22

1.935.058,46
162.458,63
15.834.160,74

Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας εξαρτάται από την Ανώτατη Οριακή Τιμή (ΑΟΤ) που καθορίζεται από
την ΕΕΤΤ σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης. Για την χρήση 2017 η ΑΟΤ
ανέρχεται σε ευρώ 12.418.840 για το εθνικό δίκτυο και ευρώ 4.324.630 για το περιφερειακό δίκτυο. Οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με την παραδοχή ότι ο καθορισμός της ΑΟΤ μετά από απόφαση
της ΕΕΤΤ σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν έχει αναδρομική ισχύ. Η παραδοχή βασίζεται σε προηγούμενη
αντίστοιχη πρακτική της Ρυθμιστικής Αρχής.
Η Εταιρεία παρείχε κατά την διάρκεια της χρήσης ψηφιακό σήμα και στην ΕΡΤ ΑΕ με ειδικό τιμολόγιο
εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ.
8. Ανάλυση εξόδων
Η ανάλυση των εξόδων κατά είδος και ανά λειτουργία έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2017
(ποσά σε Ευρώ)

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

1.384.866,84

751.287,79

232.772,17

2.368.926,80

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

1.014.206,82

69.331,81

17.234,78

1.100.773,41

Λειτουργικά έξοδα κτιρίων & εγκαταστάσεων

1.331.722,50

7.875,19

1.968,80

1.341.566,49

Έξοδα συντήρησης & λειτουργίας δικτύου

2.421.147,72

32.804,64

8.201,16

2.462.153,52

Ενοίκια

309.913,02

30.925,97

7.731,49

348.570,48

Έξοδα προβολής & διαφήμισης

10.144,85

2.705,29

6.619,77

19.469,91

Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων

149.491,86

31.463,99

1.913,53

182.869,38

Φόροι - τέλη

249.985,09

50.737,74

0,00

300.722,83

2.882.714,88

32.510,58

8.127,64

2.923.353,10

1.222.461,14
132.679,55

0,00
35.381,21

0,00
8.845,30

1.222.461,14
176.906,07

34.295,60

0,00

0,00

34.295,60

136.316,66

18.807,02

4.701,75

159.825,43

11.279.946,52

1.063.831,23

298.116,41

12.641.894,16

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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1/1 - 31/12/2016
(ποσά σε Ευρώ)

Κόστος
πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

1.141.287,56

586.151,11

156.359,17

1.883.797,84

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

1.010.711,06

68.178,77

17.044,69

1.095.934,52

Λειτουργικά έξοδα κτιρίων & εγκαταστάσεων

1.303.850,77

26.512,00

6.628,00

1.336.990,77

Έξοδα συντήρησης & λειτουργίας δικτύου

2.449.072,60

15.571,33

3.892,83

2.468.536,76

301.214,44

31.000,00

7.750,00

339.964,44

Ενοίκια
Έξοδα προβολής & διαφήμισης

0,00

0,00

20.165,43

20.165,43

Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων

126.861,81

25.103,66

1.550,82

153.516,28

Φόροι - τέλη

229.138,70

45.932,41

0,00

275.071,11

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

2.761.984,38

26.914,26

6.728,56

2.795.627,20

1.222.399,99

0,00

0,00

1.222.399,99

144.565,46

38.550,79

9.637,70

192.753,95

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

1.053.471,81

0,00

0,00

1.053.471,81

176.492,85
11.921.051,43

27.344,03
891.258,34

6.836,01
236.593,21

210.672,88
13.048.902,98

Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Κόστος αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 21)
Σύνολο

1/1 - 31/12/2017
1.658.153,92
422.554,38
118.763,50
169.455,00
2.368.926,80

1/1 - 31/12/2016
1.457.993,98
334.022,41
41.688,45
50.093,00
1.883.797,84

1/1 - 31/12/2017
10.256,40
1.193,36
0,00
(85,85)
8.965,78
14.611,43
(23.038,19)
11.902,93

1/1 - 31/12/2016
66.106,96
182.448,71
2.007,43
(658,42)
400,00
374,29
(20.361,86)
230.317,11

9. Λοιπά έξοδα
Τα λοιπά έξοδα (έσοδα) αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε Ευρώ)
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων
Λοιπές ζημιές
Λοιπά έξοδα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
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10. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι και έξοδα τραπεζικών & ομολογιακών δανείων
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων από τρίτους
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Δαπάνη τόκου αναλογιστικής μελέτης (Σημείωση 21)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) καθαρά

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

9.811,89
9.811,89

0,00
0,00

(627.650,66)
(899.976,25)
(2.800,00)
(1.580,00)
(8.138,68)
(1.540.145,59)
(1.530.333,70)

(798.404,12)
(1.122.412,13)
(2.800,00)
(2.090,00)
(7.630,40)
(1.933.336,65)
(1.933.336,65)

Οι τόκοι και τα έξοδα χρηματοδοτήσεων από τρίτους αφορούν κυρίως α) έντοκες υποχρεώσεις σε
προμηθευτές εξοπλισμού (RHODE) ευρώ 323.522,55 (2016: ευρώ 467.883,38) και β) έντοκες υποχρεώσεις
προς ΕΕΤΤ για την αγορά των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ευρώ 576.453,70 (2016: ευρώ
654.595,20).
11. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημείωση 15)
Σύνολο

1/1 - 31/12/2017
801.267,70
0,00
(77.558,10)
723.709,60

1/1 - 31/12/2016
347.119,30
(100.825,85)
(17.586,36)
228.707,09

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2017 ανέρχεται σε
29%(2016: 29%).
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Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (29%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως
ακολούθως:

(ποσά σε Ευρώ)
Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν
Φόρος εισοδήματος

1/1 - 31/12/2017

1/1 - 31/12/2016

2.306.897,43
29%

621.604,00
29%

669.000,25

180.265,16

0,00
54.709,35

(100.825,85)
149.267,77

723.709,60

228.707,09

Ανέλεγκτες χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2012 και επομένως οι φορολογικές
υποχρεώσεις της για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι
πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις, τα ποσά των οποίων δεν μπορούν να
προσδιοριστούν με ακρίβεια επί του παρόντος. Ωστόσο εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι δεν θα
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της Εταιρείας.
Οι χρήσεις 2013, 2014, 2015 και 2016 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 Τακτικό
Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994και το άρθρο 65Α ν.4174/2013 και τα σχετικά
πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκαν χωρίς επιφύλαξη. Η Εταιρεία για τη χρήση 2017 έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο από τον Τακτικό Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 65Α ν.4174/2013. Ο
φορολογικός έλεγχος ευρίσκεται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων
και συνεπώς η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να εκδοθεί μετά τη δημοσίευση των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/5-1-2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επιφυλάξεις για παραβιάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι
δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο . Ωστόσο εκτιμάται από τη
Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές
αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της
Εταιρείας.
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12. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Η κίνηση των ενσώματων παγίων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές
κινήσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές
κινήσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2017
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2017
Αναπόσβεστη αξία την
1 Ιανουαρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία την
31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία την
31 Δεκεμβρίου 2017

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

661.315,15

27.077.532,17

172.224,04

466.639,60

171.730,25

28.549.441,21

247.899,00
0,00

568.529,43
0,00

0,00
(20.388,66)

19.251,11
0,00

0,00
0,00

835.679,54
(20.388,66)

0,00

171.730,25

0,00

0,00

909.214,15

27.817.791,85

151.835,38

485.890,71

0,00

29.364.732,09

375.367,21
0,00

1.628.806,16
(11.899,93)

0,00
0,00

102.526,68
0,00

0,00
0,00

2.106.700,05
(11.899,93)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.284.581,36

29.434.698,08

151.835,38

588.417,39

0,00

90.318,72

4.686.495,31

50.366,06

163.690,09

0,00

4.990.870,18

50.912,71
0,00

2.663.181,87
0,00

20.925,50
(6.265,65)

60.607,12
0,00

0,00
0,00

2.795.627,20
(6.265,65)

141.231,43

7.349.677,18

65.025,91

224.297,21

0,00

7.780.231,73

76.270,19
0,00

2.763.006,78
(3.020,00)

18.979,43
0,00

65.096,70
0,00

0,00
0,00

2.923.353,10
(3.020,00)

217.501,62

10.109.663,96

84.005,34

289.393,91

0,00

10.700.564,83

570.996,43

22.391.036,86

121.857,98

302.949,51

171.730,25

23.558.571,03

767.982,72

20.468.114,67

86.809,47

261.593,50

0,00

21.584.500,36

1.067.079,74

19.325.034,12

67.830,04

299.023,48

0,00

20.758.967,38

Κτίρια

Υπό εκτέλεση

(171.730,25)
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13. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)

Δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

18.336.000,00
0,00
18.336.000,00
18.336.000,00

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

1.551.059,73
1.222.399,99
2.773.459,72
1.222.461,14
3.995.920,86

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

15.562.540,28
14.340.079,14

Στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με απόφαση της ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και σε συνέχεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, η Εταιρεία ανακηρύχθηκε
υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής
κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης για 15 περίπου έτη. Το δικαίωμα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης ανήλθε σε ευρώ 16.390.000 και τα αντίστοιχα δικαιώματα
περιφερειακής κάλυψης ανήλθαν συνολικά σε ευρώ 1.946.000. Η Εταιρεία κεφαλαιοποίησε τα δικαιώματα
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αποσβένει την αξία αυτών ανά περιφερειακή ζώνη στην ωφέλιμη διάρκεια
της ζωής τους η οποία προσδιορίζεται από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (switch-off) έως τη λήξη
της σχετικής σύμβασης παραχώρησης ήτοι μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της σύμβασης στις 7
Φεβρουαρίου 2014, και της λήξης της σύμβασης την 1η Οκτωβρίου 2029.Η αξία των σχετικών δικαιωμάτων
αναλύεται ανά περιφερειακή ζώνη στον κατωτέρω πίνακα.
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Ζώνες

Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Α1

Εθνικής Κάλυψης

ΠΖ-1

Περιφερειακή Ζώνη Θράκης & Αν. Μακεδονίας

136.000,00

ΠΖ-2

Περιφερειακή Ζώνη Κεντρικής Μακεδονίας

291.000,00

ΠΖ-3

Περιφερειακή Ζώνη Χαλκιδικής

ΠΖ-4

Περιφερειακή Ζώνη Δυτικής Μακεδονίας

ΠΖ-5

Περιφερειακή Ζώνη Ηπείρου

136.000,00

ΠΖ-6

Περιφερειακή Ζώνη Πελοποννήσου

214.000,00

ΠΖ-7

Περιφερειακή Ζώνη Θεσσαλίας

136.000,00

ΠΖ-8

ΠΖ-10

Περιφερειακή Ζώνη Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ζώνη Αττικής & Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας
Περιφερειακή Ζώνη Κρήτης

ΠΖ-11

Περιφερειακή Ζώνη Δωδεκανήσων

39.000,00

ΠΖ-12

Περιφερειακή Ζώνη Κυκλάδων

20.000,00

ΠΖ-13

Περιφερειακή Ζώνη Νησιών Βορείου Αιγαίου

20.000,00

ΠΖ-9

Σύνολο

Ποσό (σε Ευρώ)
16.390.000,00

20.000,00
59.000,00

59.000,00
699.000,00
117.000,00

18.336.000,00

Έλεγχος απομείωσης
Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 5, η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς
(κλείσιμο ισολογισμού) αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων. Την 31η Δεκεμβρίου 2017 η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολόγησε ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις απομείωσης.
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14. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και αναλύονται
στον παρακάτω πίνακα:

(ποσά σε Ευρώ)

Λογισμικό
ψηφιακού
σήματος

Λοιπά
λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

29.925,66
0,00
0,00
0,00
29.925,66
0,00
0,00
0,00
29.925,66

669.731,54
163.259,13
0,00
0,00
832.990,67
146.162,37
0,00
0,00
979.153,04

699.657,20
163.259,13
0,00
0,00
862.916,33
146.162,37
0,00
0,00
1.009.078,70

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

9.961,00
5.985,12
0,00
15.946,12
5.985,12
0,00
0,00
21.931,24

402.062,09
186.768,83
0,00
588.830,92
170.920,95
0,00
0,00
759.751,87

412.023,09
192.753,95
0,00
604.777,04
176.906,07
0,00
0,00
781.683,11

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

19.964,66
13.979,54
7.994,42

267.669,45
244.159,75
219.401,17

287.634,11
258.139,29
227.395,59
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15. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που λογιστικοποιήθηκαν καθώς και οι
κινήσεις των σχετικών λογαριασμών απεικονίζονται παρακάτω:

(ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο
1.1.2017

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα πάγια στοιχεία
Προβλέψεις
Έξοδα δανείων
Σύνολο

(102.523,30)
(156.762,65)
579.525,73
10.224,10
330.463,87

(ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο
1.1.2016

Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα πάγια στοιχεία
Προβλέψεις
Έξοδα δανείων
Σύνολο

(101.141,42)
(201.120,84)
637.069,85
(14.269,16)
320.538,44

Αναγνώριση σε
αποτελέσματα χρήσεως
(Σημείωση 11)
378,86
39.494,50
18.280,81
19.403,93
77.558,10

Αναγνώριση σε
αποτελέσματα χρήσεως
(Σημείωση 11)
(1.381,88)
44.358,19
(49.883,20)
24.493,26
17.586,36

Αναγνώριση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήματα
0,00
0,00
4.648,70
0,00
4.648,70

Αναγνώριση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήματα
0,00
0,00
(7.660,93)
0,00
(7.660,93)

Υπόλοιπο
31.12.2017
(102.144,44)
(117.268,15)
602.455,24
29.628,03
412.670,67

Υπόλοιπο
31.12.2016
(102.523,30)
(156.762,65)
579.525,73
10.224,10
330.463,87

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτές
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση περιέχει κυρίως τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που
προκύπτουν από λογισθέντα έσοδα-κέρδη τα οποία θα φορολογηθούν σε μελλοντικό χρόνο. Η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση περιέχει κυρίως προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν
από συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες είναι φορολογικά εκπεστέες κατά την πραγματοποίηση τους.
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν
σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την φορολογική αρχή.
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16. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 26)
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Εμπορικές απαιτήσεις
Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2017
3.615.257,13
3.883.167,11
354.505,32
8.349,79
7.861.279,35
(3.180.043,99)

31/12/2016
3.568.906,27
4.529.293,82
478.470,14
11.149,79
8.587.820,02
(3.145.748,39)

4.681.235,36

5.442.071,63

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία.

Η ανάλυση παλαιότητας των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως ακολούθως:

Ανάλυση παλαιότητας εμπορικών απαιτήσεων
0 - 30 μέρες
31 - 60 μέρες
61-90 μέρες
91-180 μέρες
>180 μέρες
Σύνολο

31/12/2017
3.697.515,88
15.531,89
885.949,22
386.318,21
2.875.964,15
7.861.279,35

31/12/2016
4.230.391,67
736.060,19
227.941,31
403.368,09
2.990.058,76
8.587.820,02

Η μεταβολή της πρόβλεψης επισφάλειας για εμπορικές απαιτήσεις έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο έναρξης
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων τρέχουσας χρήσης
Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη τρέχουσα χρήση
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2017
3.145.748,39
296.210,61
(261.915,01)
3.180.043,99

31/12/2016
2.092.276,58
1.100.661,65
(47.189,84)
3.145.748,39

Στην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 1.508.842,26 (2016: ευρώ
1.609.320,80) που αφορά απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.
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17. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Καταβληθείσες εγγυήσεις
Δεσμευμένες καταθέσεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Έσοδα εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2017
92.183,08
100.000,00
102.910,65
8.846,56
19.305,00
28.096,89
351.342,18

31/12/2016
87.944,08
120.000,00
204.404,04
11.429,96
3.904,00
(3.509,89)
424.172,19

192.183,08
159.159,10

207.944,08
216.228,11

351.342,18

424.172,19

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία.
18. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2017
1.346,31
175.986,18
1.920.000,00

31/12/2016
1.788,44
525.878,11
0,00

2.097.332,49

527.666,55

Το σύνολο των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας τηρείται σε τράπεζες του εσωτερικού.
19. Μετοχικό κεφάλαιο
Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Κοινές μετοχές
(τεμάχια)

Ονομαστική αξία
(σε Ευρώ)

Συνολική Αξία (σε
Ευρώ)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

515.936

20,00

10.318.720,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

515.936

20,00

10.318.720,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

157.204

20,00

3.144.080,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

673.140

20,00

13.462.800,00
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Οι μέτοχοι και το ποσοστό (%) συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2017 και 31.12.2016 έχουν ως εξής:

Μέτοχος

31/12/2017

31/12/2016

ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

10,19%

13,30%

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

18,13%

16,04%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.

18,13%

16,04%

4,98%

6,49%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.

18,13%

16,04%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.

18,13%

16,04%

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

12,30%

16,04%

100,00%

100,00%

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σύνολο

(*) Οι μέτοχοι αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά την ίδρυση.
20. Δάνεια
Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)

31/12/2017

31/12/2016

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Ομολογιακά Δάνεια

7.929.815,70

9.295.248,38

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Τραπεζικός Δανεισμός
- Ομολογιακά Δάνεια (βραχυπρόθεσμη δόση)
Σύνολο Δανείων

3.035,09

2.473,73

1.400.000,00

1.400.000,00

1.403.035,09

1.402.473,73

9.332.850,79

10.697.722,11

Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 14.000.000, δεκαετούς
διάρκειας, με αρχικούς ομολογιούχους τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική και με σκοπό την αποπληρωμή
υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού και την ολοκλήρωση του έργου της ανάπτυξης του δικτύου.
Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου το δάνειο αποπληρώνεται σε σαράντα
ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 31 Δεκεμβρίου 2014 ύψους ευρώ 350.000 έκαστη. Προς
εξασφάλιση των ομολογιούχων έχουν δοθεί οι κατωτέρω εξασφαλίσεις: 1) εκχώρηση αιτία ενεχύρου
εσόδων του Εκδότη (η Εταιρεία) από συμβάσεις με πελάτες, 2) ενεχυρίαση τραπεζικού λογαριασμού του
Εκδότη, 3) σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών του Εκδότη (πλην των μετοχών του μετόχου «Ελεύθερη
Τηλεόραση Α.Ε.») και 4) εγγύηση των μετόχων της Εταιρείας (πλην του μετόχου Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε.)
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σε ποσοστό ίσο με το σημερινό ποσοστό συμμετοχής εκάστου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας προσαυξημένο για κάθε μέτοχο με το 1/6 του ποσοστού συμμετοχής του μετόχου Ελεύθερη
Τηλεόραση Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του
δανείου να τηρεί συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται επί των ετήσιων
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Στις 18 Ιανουαρίου 2018 υπογράφτηκε τροποποίηση της σύμβασης του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας
στην οποία επιτυγχάνεται η μείωση του περιθωρίου επιτοκίου.
Επίσης, σε συνέχεια των επιστολών προθέσεων των υφισταμένων μετόχων πλην της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.», οι
μέτοχοι αναλαμβάνουν επιπλέον εγγύηση η οποία αντιστοιχεί στο ποσοστό της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» κατά
την αναλογία συμμετοχής κάθε μετόχου στην εγγύηση του ομολογιακού δανείου, ενώ διατηρείται και η
εγγύηση της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.».

Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο για το 2017 ήταν 6,68% (2016: 7,46%) για τα μακροπρόθεσμα και
βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Από 1 έως 2 έτη

31/12/2017
1.342.127,57

31/12/2016
1.335.080,98

Από 2 έως 5 έτη

4.147.317,21

4.133.098,99

Πάνω από 5 έτη

2.440.370,93

3.827.068,41

Σύνολο

7.929.815,71

9.295.248,38

Χρηματοοικονομικοί δείκτες δανείου
Στους όρους του ομολογιακού δανείου περιλαμβάνεται και οικονομική ρήτρα, με βάση την οποία
απαιτείται η διατήρηση ελάχιστης αναλογίας καθαρού δανεισμού προς EBITDA. Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017, η Εταιρεία ήταν συμμορφωμένη με την ως άνω ρήτρα της σύμβασης του ομολογιακού δανείου.
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21. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων διαχωρίζονται σε
προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) και σε προγράμματα καθορισμένων
παροχών (defined benefit).
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια της
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή
απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση
συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας.
Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η
προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβή τους. Τα προγράμματα αποζημίωσης προσωπικού της
Εταιρείας εντάσσονται στα προγράμματα καθορισμένων παροχών.

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Για τα προγράμματα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισμένων παροχών τα ΔΠΧΑ έχουν
θεσπίσει ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την αποτίμηση της υπάρχουσας υποχρέωσης καθώς επίσης και
τις αρχές και τις αναλογιστικές υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίμηση της
υποχρέωσης που απορρέει από αυτά τα προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη
μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης (projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την
παρούσα αξία της δεδουλευμένης υποχρέωσης.

Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι πίνακες
που ακολουθούν εμφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που
καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια των χρήσεων 2017 και 2016, αντίστοιχα.

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Σύνολο (οφέλους) / δαπάνης που αναγνωρίστηκε στα λοιπά
συνολικά έσοδα
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2017
105.315,00
(142.293,34)
171.035,00

31/12/2016
104.515,67
(24.966,67)
52.183,00

16.030,00

(26.417,00)

150.086,66

105.315,00
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

31/12/2017
44.268,00
125.187,00
169.455,00
1.580,00
171.035,00

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος τερματικών παροχών
Κόστος αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 8)
Δαπάνη τόκου
Σύνολο

31/12/2016
35.267,00
14.826,00
50.093,00
2.090,00
52.183,00

Οι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης
είναι οι εξής:

31/12/2017
1,50%
1,40%
1,80%

Ετήσια αύξηση μισθών
Επιτόκιο προεξόφλησης
Πληθωρισμός

31/12/2016
1,50%
1,50%
1,80%

Ανάλυση ευαισθησίας
Η υποχρέωση παροχών προς στο προσωπικό (Defined Benefit Obligation - DBO) εξαρτάται από τις
υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. Έτσι, κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2017 εάν
διαφοροποιούταν το επιτόκιο προεξόφλησης κατά +/-0,5% ή ο ρυθμός αύξησης αποδοχών κατά +/-0,5% η
υποχρέωση θα διαμορφωνόταν ως εξής:

Μεταβολή σε
σχέση με βασική
υπόθεση
+0,50%
-0,50%
+0,50%
-0,50%

Επιτόκιο Προεξόφλησης
Επιτόκιο Προεξόφλησης
Αύξηση μισθών
Αύξηση μισθών

Αναλογιστική
Υποχρέωση
31.12.2017
137.423,00
164.262,00
163.985,00
137.536,00

22. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Έντοκες υποχρεώσεις προς Rohde
Ληφθείσες εγγυήσεις πελατών
Σύνολο

31/12/2017
9.168.000,00
1.307.863,15
678.007,07
11.153.870,22

31/12/2016
11.001.600,00
3.087.499,01
517.162,74
14.606.261,75
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(α) Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Οι έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕΤΤ αφορούν το υπόλοιπο που οφείλει η Εταιρεία στην ΕΕΤΤ την 31η
Δεκεμβρίου 2017 και προκύπτει από την σύμβαση παραχώρησης με την ΕΕΤΤ. Σύμφωνα με την σύμβαση
παραχώρησης το σύνολο της αξίας των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ανέρχεται ευρώ 18.336.000
και ο τρόπος εξόφλησης έχει ως εξής:


το 30% ήτοι ευρώ 5.500.800 μετρητοίς (εξοφλήθηκε πλήρως στις 27 Ιουνίου 2014)



το υπόλοιπο 70% ήτοι ευρώ 12.835.200 σε 7 ετήσιες δόσεις των ευρώ 1.833.600 αρχής γενομένης
την 1η Μαρτίου 2017.

Την 1η Μαρτίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην εξόφληση της 2ης δόσης ύψους ευρώ 1.833.600 πλέον
δεδουλευμένων τόκων ύψους ευρώ 468.849,01 (Σημείωση 25).
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς την ΕΕΤΤ έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος
Σύνολο

31/12/2017
9.168.000,00
1.833.600,00
11.001.600,00

31/12/2016
11.001.600,00
1.833.600,00
12.835.200,00

(β) Έντοκες υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Στις 10 Μαρτίου 2014, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση – πλαίσιο για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού με τη γερμανική εταιρεία Rohde & Schwarz GmbH & Co Kg, Μέσω αυτής, παρέχεται στην
Εταιρεία χρηματοδότηση (πιστωτική διευκόλυνση από την προμηθεύτρια εταιρεία) ποσού ευρώ 9.100.000.
Οι βασικότεροι όροι της ανωτέρω χρηματοδότησης προέβλεπαν πίστωση σε ποσοστό 70% επί του ποσού
εκάστης παραγγελίας, το οποίο θα αποπληρώνεται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με σταθερό επιτόκιο
7,25% και εφάπαξ προμήθεια διαχείρισης 1,65%.
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς την εταιρεία Rohde έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος (Σημείωση 23)
Σύνολο

31/12/2017
1.307.863,15
1.811.382,24
3.119.245,39

31/12/2016
3.087.499,01
1.989.437,46
5.076.936,47
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Με βάση αυτή τη σύμβαση- πλαίσιο, έχουν συναφθεί σύμβαση κυμαινόμενου ενεχύρου επί
επιχειρηματικών απαιτήσεων, σύμβαση ενεχυρίασης απαιτήσεων από τραπεζικό λογαριασμό και σύμβαση
πλασματικού ενεχύρου επί εξοπλισμού της Εταιρείας. Επίσης, έχουν χορηγηθεί από την Εταιρεία 40
γραμμάτια (Promissory Notes) συνολικής αξίας, αθροιστικά, ευρώ 10.758.357,79, εκ των οποίων είχαν
επιστραφεί μέχρι 31/12/2017 20 γραμμάτια συνολικής αξίας ευρώ 6.005.587,70 και έχει γίνει παρακράτηση
κυριότητας του εξοπλισμού που προμηθεύτηκε η Εταιρεία, μέχρι την αποπληρωμή του. Τέλος, έχει
χορηγηθεί από τους μετόχους της Εταιρείας (πλην του μετόχου Ελεύθερη τηλεόραση Α.Ε.) Επιστολή
Διευκόλυνσης (Letter of Comfort) προς την προμηθεύτρια εταιρεία.

(γ) Ληφθείσες εγγυήσεις
Το ποσό ευρώ 678.007,07 (2016: ευρώ 517.162,74) αφορά εγγυήσεις που έχουν ληφθεί από πελάτες στα
πλαίσια εμπορικών συμφωνιών και διακρατούνται ως τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης.
23. Εμπορικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη
Έντοκες υποχρεώσεις σε Rohde (Σημείωση 22)
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα
Σύνολο

31/12/2017
2.556.441,69

31/12/2016
2.292.818,30

11.204,57

141.364,46

1.811.382,24

1.989.437,46

12.210,00

19.270,40

4.391.238,50

4.442.890,62

31/12/2017
350.994,76
254.341,64
103.194,04

31/12/2016
28.992,54
271.564,80
116.596,30

708.530,44

417.153,64

24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής:
(ποσά σε Ευρώ)
Φόρος εισοδήματος
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι
Σύνολο
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25. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ (Σημείωση 22)
Δεδουλευμένοι τόκοι προς ΕΕΤT (Σημείωση 22)
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2017
1.833.600,00
468.849,01
5.629,85
99.272,83
197.880,57
0,00
9.436,43
2.614.668,69

31/12/2016
1.833.600,00
1.737.815,75
98.485,23
87.991,87
268.211,71
(1.200,00)
1.675,31
4.026.579,87

(α) Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από τις έντοκες υποχρεώσεις προς την ΕΕΤΤ εξοφλήθηκε την 1η Μαρτίου
2018.

(β) Δεδουλευμένοι τόκοι προς ΕΕTΤ
Το υπόλοιπο των δεδουλευμένων τόκων προς ΕΕΤΤ στις 31/12/2017 ανέρχεται σε ευρώ 468.849,01 (2016:
ευρώ 1.737.815,75) και εξοφλήθηκαν την 1η Μαρτίου 2018.

(γ) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Στο λογαριασμό «έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που αφορούν τη
χρήση.
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26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με τις εταιρείες που μετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο και τα
σχετικά με τις συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2017
(ποσά σε Ευρώ)
ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Αγορές Υπηρεσιών &
Εξοπλισμού
0,00

Πωλήσεις
Υπηρεσιών
1.662.755,19

Υποχρεώσεις
0,00

Απαιτήσεις
511.048,24

12.000,00
19.250,04
0,00
900,00
2.384,00
0,00
34.534,04

1.612.773,27
1.612.773,27
0,00
1.636.773,27
1.642.773,21
567.583,29
8.735.431,49

3.720,00
0,00
7.484,57
0,00
0,00
0,00
11.204,57

333.142,45
410.738,84
969.320,80
675.320,85
590.700,92
392.895,01
3.883.167,11

Υποχρεώσεις
11.595,00
11.594,00
2.081,92
7.484,57
0,00
59.720,11
48.888,86
141.364,46

Απαιτήσεις
638.944,21
328.761,64
610.850,37
969.320,80
624.099,53
334.968,49
1.022.348,78
4.529.293,82

Σύνολο

1/1 - 31/12/2016
(ποσά σε Ευρώ)
ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

Αγορές Υπηρεσιών &
Εξοπλισμού
9.361,10
12.374,39
19.263,29
0,00
0,00
40.099,10
0,00
81.097,87

Πωλήσεις
Υπηρεσιών
1.524.587,52
1.470.578,35
1.470.578,35
0,00
1.503.051,37
1.500.583,88
844.926,54
8.314.306,02

(σημ.)Τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά την
ίδρυση.

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, μέσα στα πλαίσια των εργασιών
της και σε καθαρά εμπορική βάση.
Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ 1.508.842,26 (2016: ευρώ 1.609.320,80)
που αφορά απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δε λαμβάνουν αμοιβές ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε
αυτό και δεν έχουν συναλλαγές με την Εταιρεία. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και αποζημιώσεων λόγω
λύσης της σύμβασης εργασίας των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2017
έως 31.12.2017 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 717.577,14 (2016: ευρώ 562.498,98).
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27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί έχουν ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)

31/12/2017
4.752.770,09

31/12/2016
6.188.632,04

Εγγυητική επιστολή σε ΕΕΤΤ

100.000,00

100.000,00

Λοιπές Εγγυητικές επιστολές

7.772,20

6.068,20

4.860.542,29

6.294.700,24

Γραμμάτια σε Rohde & Schwarz GmbH & Co Kg

Σύνολο

Οι λοιπές εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί υπέρ Δήμων και αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή την
καλή εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης εκτάσεων.
28. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με οικονομικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017 είχαν ως εξής:
α) Η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 2/9/2016 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
κατά του πελάτη «CITYNEWS A.E.», προς διεκδίκηση ληξιπροθέσμων οφειλών του προς την Εταιρεία,
συνολικού ύψους ευρώ 1.343.482,38. Η αγωγή συζητήθηκε την 27η Απριλίου 2017 και αναμένεται η
έκδοση απόφασης επί αυτής.
β) Περιφερειακοί σταθμοί της Βορείου Ελλάδας έχουν ασκήσει την υπ’ αρ. κατ. 921/2014 αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της ΕΕΤΤ για την ακύρωση 1) της από
Δεκεμβρίου 2013 Προκήρυξης της ΕΕΤΤ, με την οποία προκηρύχθηκε δημοπρασία για την χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και 2) κάθε άλλης
συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Η Εταιρεία άσκησε
την με αρ. κατ. 663/03-11-2017 παρέμβαση κατά της ως άνω αίτησης ακύρωσης. Νέα δικάσιμος της
συγκεκριμένης υπόθεσης, μετά από αναβολή, έχει ορισθεί η 29η Μαΐου 2018.
γ) Η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της από 14-072016 και με αρ. πρωτ. 770/19 Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
με θέμα «Λήψη απόφασης επί της από 21-05-2015 ακροάσεως ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της μη αδιάλειπτης
παροχής υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του χορηγηθέντος δικαιώματος και της κείμενης
νομοθεσίας» με την οποία επιβάλλεται στην Εταιρεία πρόστιμο ύψους 175.000 Ευρώ. Δικάσιμος
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κατόπιν αναβολής έχει οριστεί η 27-9-2018. Το πρόστιμο έχει καταβληθεί από την Εταιρεία στη χρήση
2016.
δ) Η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά του
Δήμου Γρεβενών για την ακύρωση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου και Αποσπάσματος του
Βεβαιωτικού Καταλόγου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το οποίο
γνωστοποιείται στην Εταιρεία η εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο: 89: ΤΙΜΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ Α.Δ. 500/2016 & 147/2017 που έχει καταρτιστεί βάση
του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 για τίμημα χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2016 (ποσό ευρώ 24.000)
και για τίμημα χρήσης από 19/12/2014 έως 31/12/2014 (ποσό ευρώ 400) και Αποσπάσματος
Βεβαιωτικού Καταλόγου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το οποίο
γνωστοποιείται στην Εταιρεία η εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο: 90: ΤΙΜΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ Α.Δ. 500/2016 & 147/2017 που έχει καταρτιστεί βάση
του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 για μηνιαία τιμήματα χρήσης από Ιανουάριο 2017 έως και Δεκέμβριο
2017 (ποσό συνολικά ευρώ 12.000 δηλ. 12 μήνες Χ 1.000 ευρώ)και κάθε άλλης συναφούς με τις
ανωτέρω πράξης ή παράλειψης. Δηλαδή συνολικά η Προσφυγή αφορά σε εγγραφή σε βεβαιωτικό
κατάλογο ποσού ευρώ 36.400.

29. Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία διαθέτει συμβόλαιο μίσθωσης κτιρίου με το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ως προς τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης με ελάχιστο διάστημα προειδοποίησης ενός
έτους και την καταβολή δύο μισθωμάτων ως αποζημίωση. Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί στα
δεκαέξι (16) έτη από την 1.01.2011 έως 31.12.2026.Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης
κτιρίων και μηχανημάτων. Τα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα έχουν ως εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
< 1 έτος

31/12/2017
343.081,18

31/12/2016

2-5 έτη

1.091.394,99

1.119.517,63

> 5 έτη

1.106.674,74

1.305.928,42

2.541.150,91

2.766.903,36

341.457,31
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30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Κατωτέρω αναφέρονται γεγονότα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και έλαβαν χώρα από
τη λήξη της χρήσης 2017 μέχρι σήμερα:
1. Στις 18 Ιανουαρίου 2018 υπογράφτηκε τροποποίηση της σύμβασης του ομολογιακού δανείου της
Εταιρείας στην οποία οριστικοποιήθηκε η μείωση του περιθωρίου επιτοκίου με ισχύ από 30/06/2017.
2. Την 1η Μαρτίου 2018 η Εταιρεία προχώρησε στην αποπληρωμή της τρίτης δόσης και των τόκων για τα
δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ευρυεκπομπής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος
πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, συνολικού ύψους ευρώ 2,4 εκ. στην Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
3. Εκτιμάται ότι δεν προκύπτει κάποιος κίνδυνος για την Εταιρεία από την εν εξελίξει διαδικασία
αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου, καθ’ ότι, μέσω του τεχνικοοικονομικού μοντέλου που
εφαρμόζει - ως υποχρεούται - η Εταιρεία το συνολικό έσοδό της παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως του
αριθμού των τηλεοπτικών σταθμών που εκπέμπει.

*******************
Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2018

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Νικόλαος Μαστοράκης

Γρηγόριος Αναστασιάδης

Αθανάσιος Δημητρίου

Α.Δ.Τ: Π 202111

Α.Δ.Τ: ΑΗ562435

Α.Δ.Τ: ΑΖ 503931

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων

του Δ.Σ.

Σύμβουλος

Ευστράτιος Λιαρέλλης
Α.Δ.Τ: ΑΚ138264

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
16447 –Α τάξης
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