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Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης
(01/01/2019 – 31/12/2019)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ (η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις
διατάξεις του του Ν. 4548/2018, ως ισχύει και αναφέρεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31
Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον
οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, την αναφορά των
σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το 2019, 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 2019, όπως
προαναφέρθηκε, έχουν συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και 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 προαιρετικά, και
οφείλει να συνεχίζει να τα εφαρμόζει τουλάχιστον για πέντε συνεχείς χρήσεις από την χρήση 2015.
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2. Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
Οικονομικά αποτελέσματα (τα ποσά είναι σε Ευρώ)
Κατά τη διαρρεύσασα χρήση 2019:
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 16,43 εκ. παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση 0,9% σε σχέση με
το 2018.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 12,97 εκ. έναντι 12,18 της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων της Εταιρείας (EBITDA)
ανήλθαν σε 8,40 εκ. έναντι 8,63 εκ. το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,6%. Το σχετικό περιθώριο επί
του κύκλου εργασιών (EBITDA margin) ανήλθε σε 51,1% από 52,1% στην προηγούμενη χρήση.
Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας οι καθαροί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ανήλθαν σε 0,59 εκ., σημειώνοντας μείωση κατά 28,6% σε σχέση με το 2018.
Το σύνολο των έντοκων υποχρεώσεων της Εταιρείας (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) μειώθηκε
κατά 2,7 εκ. σε 17 εκ.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται σε 18,02 εκ. (2018: 16,19 εκ).
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως

2019

2018

Μεταβολή

1

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

6.038.900
37.706.325

16,02%

5.996.824
39.096.880

15,34%

0,68%

2

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

18.023.350
19.682.975

91,57%

16.186.166
22.910.714

70,65%

20,92%

3

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

6.038.900
5.748.697

105,05%

5.996.824
6.400.872

93,69%

11,36%

β. Αποδόσεως & Αποδοτικότητας

2019

2018

Μεταβολή

4

Κέρδη προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

2.889.100
18.023.350

16,03%

3.341.814
16.186.166

20,65%

-4,62%

5

Μικτά αποτελέσματα
Έσοδα

5.436.392
16.432.549

33,08%

5.747.112
16.580.189

34,66%

-1,58%

6

Έσοδα
Ίδια κεφάλαια

16.432.549
18.023.350

91,17%

16.580.189
16.186.166

102,43%

-11,26%

3. Πορεία εργασιών
Συνεχίστηκε η καλή πορεία των εργασιών της Εταιρείας με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του
δανεισμού της.
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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
από συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.
Συνολικά, 161 κέντρα εκπομπής της DIGEA που κατανέμονται σε όλη τη χώρα δίνουν πρόσβαση στο
ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα σε άνω του 96% του πληθυσμού της χώρας, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Συστήματος Ελέγχου και
Εποπτείας των κέντρων εκπομπής, που δίνει τη δυνατότητα στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας 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 2019 (ενσώματες και ασώματες) ανήλθαν σε 1,9 εκ. αυξημένες
κατά 0,2 εκ. σε σχέση με τη χρήση του 2018.
Με άξονα τη βελτίωση της διαθεσιμότητας του δικτύου οι επενδύσεις του 2019 έγιναν με γνώμονα την
άμεση αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων που οδηγούν σε παροδική απώλεια της υπηρεσίας όπως οι
διακοπές ηλεκτροδότησης, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι αστοχίες εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό οι
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν ενδεικτικά την εγκατάσταση γεννητριών,
δορυφορικών πιάτων με αντοχή σε συνθήκες χιονόπτωσης, εφεδρικών συστημάτων εκπομπής, εξοπλισμού
μικροκυματικών ζεύξεων για παροχή εφεδρείας στη μετάδοση σήματος και βελτίωση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με κατάλληλη στόχευση των επενδύσεων αυτών σε
συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής το 2019 βελτιώθηκε σημαντικά η διαθεσιμότητα δικτύου σε σχέση με το
2018.
Επίσης το 2019 συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες που είχαν ξεκινήσει από το 2015 και αφορούσαν την
διαδικασία αδειοδότησης των κέντρων εκπομπής σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου.
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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 το οποίο λειτουργεί σε24ώρη βάση και εντοπίζει άμεσα όλα τα
προβλήματα του δικτύου, (β) το τμήμα Συντήρησης του Δικτύου το οποίο αποτελείται από προσωπικό της
Εταιρείας 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 μία συστηματική καταγραφή και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας του
δικτύου με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ομάδων υποστήριξης και την ελαχιστοποίηση
του χρόνου ανταπόκρισης σε βλάβες. Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε και το 2019 με έμφαση στην ορθή
και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών αυτών από το προσωπικό της Εταιρείας.

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. 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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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 2019, 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 τυχόν κινδύνου ρευστότητας.
Κατά την διαρρεύσασα χρήση το σύνολο των έντοκων υποχρεώσεων μειώθηκε κατά 2,7 εκ. στα 17 εκ., με
αποτέλεσμα να μειώνεται η υποχρέωση καταβολής τόκων στη χρήση 2020 και να βελτιώνεται η
ρευστότητα, διευκολύνοντας την περαιτέρω αποπληρωμή υποχρεώσεων. Για τη χρήση 2020 οι
αποπληρωμές έντοκων υποχρεώσεων θα ανέλθουν σε 3,86 εκ.
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iii. Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις δόσεις αποπληρωμής των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων , του ομολογιακού
δανείου της Εταιρείας και της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί
σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
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 2019, 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 73.344 (2018: 91.680).
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.
Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία ξεκίνησε το 2017 και συνέχισε και 2019 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.
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Η σε κάθε περίπτωση μειωμένες 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 συνεχίστηκαν και το 2019
οδήγησαν σε σημαντική μείωση του χρόνου μη διαθεσιμότητας υπηρεσίας σε σχέση με το 2018 ενώ το
πλάνο στοχευμένων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής το 2020 αναμένεται να περιορίσει
περαιτέρω τον λειτουργικό κίνδυνο του δικτύου.
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 το 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. Κατά τη διάρκεια του 2018, η ΕΕΤΤ, με την υπ’ αριθμόν
855/02/28-06-2016 απόφασή της, προχώρησε σε αναθεώρηση του ΚΑΛΔ και ΚΑΛΠΔ βάσει απολογιστικών
στοιχείων, τα οποία ορίστηκαν στα ευρώ 12.458.017 και ευρώ 4.394.200 αντίστοιχα.

5. Προβλεπόμενη εξέλιξη εργασιών για την επόμενη χρήση
Η Εταιρία εκτιμά ότι και η χρήση του 2020 θα είναι κερδοφόρα.
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6. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
Κίνδυνος διάδοσης του κοροναϊού
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον εντοπισμό
περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei. Στις 7 Ιανουαρίου 2020, οι
κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία έναν νέο τύπο κοροναϊού (COVID-19). Τα πρώτα κρούσματα
COVID-19 επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23 Ιανουαρίου 2020. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η
ανάπτυξη και εξάπλωση του COVID-19 έχει οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους συναφών γεγονότων. Τον
Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία.
Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τα γεγονότα σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού, προκειμένου
να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για τη θεραπεία και περιορισμό της
εξάπλωσης του κοροναϊού COVID19. Η Εταιρεία, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και
των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει ήδη εκπονήσει και θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα σχέδιο διασφάλισης
της επιχειρησιακής συνέχειας. Έχει θεσπίσει και διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά πρωτόκολλα για
την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία με τους εργαζόμενους και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους
φορείς.
Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο και εφαρμόζονται, όπου είναι δυνατό,
συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί επίσης σε εφαρμογή πρόσθετος
σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το προσωπικό που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την
επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και μια διαδικασία επαναξιολόγησης του
επενδυτικού της πλάνου η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή ακόμη και
αναβολή επενδύσεων ανάλογα με τις εξελίξεις της τρέχουσας κατάστασης.
Κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματά της Εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις
συνεχιζόμενες εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό της. Η απόφαση των
ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας, αν και προσωρινής φύσης, μπορεί να
συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού.
Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με επιδημία του COVID-19 δεν μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η επίπτωση δεν αναμένεται να είναι
σημαντική για την Εταιρεία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της
7. Λοιπές πληροφορίες
Φορολογικός έλεγχος
Οι χρήσεις 2014 έως και 2018 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 2019 η Εταιρεία επέλεξε να υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
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Ελεγκτών. Ο έλεγχος για τη χρήση 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019.
Από το Νοέμβριο του 2019, επήλθε τροποποίηση στις διατάξεις του ν. 4172/2013 αναφορικά με τη
φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Συγκεκριμένα, επανακαθορίστηκε ο φορολογικός
συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα και διαμορφώθηκε στο 24% (από 29% για το
2018) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και των επόμενων ετών.
Προσωπικό
O μέσος όρος προσωπικού για το 2019 ανήλθε σε 61 άτομα έναντι 54 της προηγούμενης χρήσεως και στη
λήξη της χρήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε 61 άτομα πλήρους απασχόλησης έναντι 58 της
προηγούμενης χρήσης.
Κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσεως, 31 Δεκεμβρίου 2019, 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:
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1/1 - 31/12/2019
Αγορές Υπηρεσιών
& Εξοπλισμού

Πωλήσεις
Υπηρεσιών

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

84.516,26

2.061.864,04

0,00

653.417,42

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

96.690,48

1.948.221,54

3.720,00

214.475,87

101.107,23

1.979.366,41

0,00

425.407,60

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

0,00

0,00

7.484,57

969.320,80

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.

84.696,20

2.049.549,83

0,00

858.282,91

ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.

85.283,37

1.993.785,60

0,00

207.910,59

0,00

0,00

0,00

465.609,56

452.293,54

10.032.787,43

11.204,57

3.794.424,75

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

1/1 - 31/12/2018
Αγορές Υπηρεσιών
& Εξοπλισμού
ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

Πωλήσεις
Υπηρεσιών

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

0,00

1.710.514,21

0,00

544.969,42

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

12.000,00

1.680.516,05

3.720,00

347.356,58

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.

16.522,48

1.680.516,05

0,00

364.047,16

0,00

0,00

7.484,57

969.320,80

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

0,00
1.704.516,05
0,00
690.118,58
0,00
1.710.514,21
0,00
532.517,30
0,00
464.146,64
0,00
499.731,56
Σύνολο
28.522,48
8.950.723,20
11.204,57
3.948.061,40
Σημείωση. Τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά την
ίδρυση. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 τις μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε απέκτησε η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.

Για τις απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού
1.434.930,36 (2018: 1.469.052,36).
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 01.01.2019 έως 31.12.2019
ανέρχεται σε ποσό 556.003,12 (2018: 567.265,60).
Μαρούσι, 28 Απριλίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019
Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 1.1-31.12.2019 (ποσά σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)
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
Μεταβολή φορολογικού συντελεστή
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

Σημ.
7
8
8
8
9
10
10
11

22
16
16

31.12.2019
16.432.549,19
(10.996.156,83)
5.436.392,36
(941.202,47)
(1.032.024,85)
18.049,32
13.245,45
(605.360,28)
2.889.099,53
(1.055.839,64)
1.833.259,90

31.12.2018
16.580.189,21
(10.833.076,89)
5.747.112,32
(984.503,88)
(357.605,22)
(233.537,95)
15.866,66
(845.517,95)
3.341.813,98
(1.218.501,27)
2.123.312,70

3.111,00
(746,64)
1.559,54
3.923,90

7.619,00
(1.904,75)
0,00
5.714,25

1.837.183,80

2.129.026,95

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 19 έως 63 αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2019 (ποσά σε ευρώ)
Σημ.

31.12.2019

31.12.2018

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης πάγιων στοιχείων
Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

12
13
14
15
18
16

17.750.524,36
1.591.517,76
11.895.156,87
60.886,51
202.821,53
166.517,83
31.667.424,86

19.222.435,64
0,00
13.117.618,01
120.464,76
195.589,29
443.948,91
33.100.056,61

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

17
18
19

3.828.959,44
1.969.248,84
240.691,74
6.038.900,02

3.744.417,21
1.502.322,91
750.083,61
5.996.823,73

37.706.324,88

39.096.880,34

20

13.462.800,00
251.111,34
30.701,72
4.278.736,88
18.023.349,95

13.462.800,00
159.448,35
26.777,82
2.537.139,99
16.186.166,15

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

21
21
21
22
23

5.187.665,09
989.694,83
1.351.809,43
188.386,66
6.216.721,97
13.934.277,98

6.560.848,54
1.739.039,85
0,00
159.943,33
8.050.010,33
16.509.842,05

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

24
21
21
21
25
26

1.096.163,47
1.405.687,63
352.514,04
272.093,29
390.268,85
2.231.969,67
5.748.696,95

1.456.718,80
1.400.874,64
694.135,47
0,00
608.243,53
2.240.899,70
6.400.872,14

Σύνολο υποχρεώσεων

19.682.974,93

22.910.714,19

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

37.706.324,88

39.096.880,34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 19 έως 63 αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1.1 - 31.12.2019

Αποθεματικό πρόβλεψης
αποζημίωσης
προσωπικού (καθαρό από
αναβαλλόμενο φόρο)

Τακτικό
αποθεματικό

13.462.800,00

21.063,57

0,00

Κέρδη /
(ζημίες)
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

53.282,71

980.631,23

14.517.777,51

0,00

0,00

(460.638,31)

(460.638,31)

13.462.800,00
0,00

21.063,57
0,00

53.282,71
0,00

519.992,92
2.123.312,70

14.057.139,20
2.123.312,70

0,00

5.714,25

0,00

0,00

5.714,25

0,00

5.714,25

0,00

2.123.312,70

2.129.026,95

0,00

0,00

106.165,64

(106.165,64)

0,00

13.462.800,00

26.777,82

159.448,35

2.537.139,99

16.186.166,15

13.462.800,00
0,00

26.777,82
0,00

159.448,35
0,00

2.537.139,99
1.833.259,90

16.186.166,15
1.833.259,90

0,00

3.923,90

0,00

0,00

3.923,90

0,00

3.923,90

0,00

1.833.259,90

1.837.183,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.662,99

(91.662,99)

0,00

13.462.800,00

30.701,72

251.111,34

4.278.736,89

18.023.349,95

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1η
Ιανουαρίου 2018
Επίδραση από την
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9
Αναπροσαρμοσμένο
υπόλοιπο την 1η
Ιανουαρίου 2018
Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
Σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2018
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
2019
Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα
Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου
Σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2019

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 19 έως 63 αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 1.1 - 31.12.2019 (ποσά σε ευρώ)

Σημ.
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
(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
Μεταβολές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εξοφλήσεις δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

2.889.099,53

3.341.813,98

4.922.213,72
104.809,46
28.959,76
605.360,28

4.459.977,90
(56.380,48)
105.421,19
845.517,95

(631.955,53)
(1.007.715,58)
6.910.771,64
(661.860,50)
(2.107.311,70)
4.141.599,44

(950.080,14)
(6.051.212,74)
1.695.057,66
(1.179.900,96)
(1.193.945,06)
(678.788,36)

12,13,14,15

(1.906.417,51)
3.400,00
13.245,45
(1.889.772,06)

(1.717.594,05)
2.252,00
15.866,66
(1.699.475,39)

20

0,00
0,00
(1.366.032,24)
(1.395.187,01)

0,00
0,00
2.433.175,32
(1.402.160,45)

(2.761.219,25)

1.031.014,87

(509.391,87)
750.083,61
240.691,74

(1.347.248,88)
2.097.332,49
750.083,61

12,13,14,15

10

19
19

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 19 έως 63 αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019
Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019

1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ” (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 τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
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2.
Εφαρμογή νέων και τροποποιημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)
Α) Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες 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 2019.

Τίτλος

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

ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση
(Τροποποίηση)

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις)

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις
Φόρου Εισοδήματος

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος
καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις)

1 Ιανουαρίου 2019

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2015-2017 – Τροποποίηση στα
• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων & ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό
κοινό έλεγχο
• ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος
• ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού

1 Ιανουαρίου 2019

ΔΠΧΑ 16 : Μισθώσεις
Η Εταιρεία εφάρμοσε, για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά τις πρόνοιες του
ΔΛΠ 17 και ορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
σχετικά με τις μισθώσεις. Το πρότυπο είναι υποχρεωτικό για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1
Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΑ 16 δεν έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας.
Οι νέες απαιτήσεις επηρεάζουν την Εταιρεία ως μισθωτή, κυρίως αναφορικά με τις μισθώσεις κτιρίων,
τεχνολογικού εξοπλισμού και οχημάτων.
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το νέο πρότυπο αναδρομικά σε κάθε προηγούμενη περίοδο, αλλά έχει
εφαρμόσει την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση.
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Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν αναδιατυπώνεται. Κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ
16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες λειτουργικές μισθώσεις προεξοφλούνται
χρησιμοποιώντας το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing rate) και αναγνωρίζονται ως
υποχρεώσεις από μισθώσεις. Τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, κατά την 1 Ιανουαρίου
2019, αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένο κατά το
ποσό προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.
Οι σημαντικότερες πολιτικές και πρακτικές διευκολύνσεις που εφαρμόστηκαν έχουν ως εξής:
-

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις παρουσιάζονται
χωριστά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

-

Οι απαιτήσεις αναγνώρισης, επιμέτρησης και γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκαν
εξ΄ολοκλήρου στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις «μικρής αξίας».

-

Η Εταιρεία χρησιμοποίησε την πρακτική διευκόλυνση να μη διαχωρίσει τα μέρη της σύμβασης που
δεν αποτελούν μίσθωση (non-lease components) από τα στοιχεία της μίσθωσης (lease components)
και επομένως αντιμετωπίζει κάθε στοιχείο της μίσθωσης και οποιαδήποτε συναφή μέρη που δεν
αποτελούν μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση.

Η μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 δεν είχε επίδραση στο υπόλοιπο κερδών εις νέο
στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που
προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα συμβόλαια
μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής του προτύπου, για τα συμβόλαια που το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας,
καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια.
Η Εταιρεία αναγνώρισε:
α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των
μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε
κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου, και
β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα ποσό
που ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις προπληρωμές και
δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων που είχαν αναγνωριστεί στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις
31/12/2018.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που
είχαν γνωστοποιηθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των
υποχρεώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1η
Ιανουαρίου 2019.

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018

2.050.945,59

Εξαιρέσεις μισθώσεων παγίων μη σημαντικής αξίας, βραχυπρόθεσμες λόγω
εφαρμογής της πρακτικής διευκόλυνσης.
Αλλαγές που προκύπτουν από την εκτίμηση των δικαιωμάτων παράτασης ή
καταγγελίας
Αλλαγές που προκύπτουν από την αναγνώριση χαρτοσήμου
Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 1 Ιανουαρίου 2019, μη προεξοφλημένες
Επίδραση προεξόφλησης

61.929,86
2.143.197,63
(267.198,48)

Υποχρεώσεις από μισθώσεις την 1 Ιανουαρίου 2019

1.875.999,15

(5.250,00)
35.572,17

Μετά την αρχική αναγνώριση η Εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και τα
αποσβένει με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αντίστοιχα, η Εταιρεία επιμετρά τις
παραπάνω υποχρεώσεις από μισθώσεις και τις αυξομειώνει με βάση την αναγνώριση των σχετικών τόκων
και των πληρωμών μισθωμάτων.
Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
με ισόποση αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ευρώ 1.876 χιλ.
Στο οικονομικό έτος 2019 προέκυψε θετική επίδραση στο EBITDA της Εταιρίας που ανήλθε σε 336.296,61
ευρώ, καθώς με βάση το ΔΛΠ 17 οι πληρωμές από λειτουργικές μισθώσεις συμπεριλαμβάνονταν στο
EBITDA, αλλά μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι αποσβέσεις των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών
στοιχείων και οι τόκοι των υποχρεώσεων από μισθώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του
EBITDA. Οι ταμειακές ροές της Εταιρίας από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το οικονομικό έτος
2019 κατά 275.065,79 ευρώ και αντίστοιχα μειώθηκαν οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες, καθώς οι πληρωμές του κεφαλαίου των υποχρεώσεων από μισθώσεις ταξινομήθηκαν ως
ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Τυχόν κονδύλια τα οποία δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε
το νέο πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.
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Επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (αύξηση / (μείωση)) της 1ης
Ιανουαρίου 2019:
31 Δεκεμβρίου 2018
όπως δημοσιεύτηκε

ΔΠΧΑ 16

1 Ιανουαρίου 2019
μετά την επίδραση του
ΔΠΧΑ 16

Πάγιο ενεργητικό
Δικαιώματα χρήσης παγίων

0,00

1.875.999,15

1.875.999,15

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

0,00

(1.600.933,36)

(1.600.933,36)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων

0,00

(275.065,79)

(275.065,79)

Β) Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και διερμηνείες που δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ισχύ:
Ημερομηνία Εφαρμογής –
ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2021*

Τίτλος

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις & ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
Η ημερομηνία εφαρμογής της
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά
τροποποίησης έχει αναβληθεί
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας
επ’ αόριστο από το ΣΔΛΠ*
ή της κοινοπραξίας του
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
1 Ιανουαρίου 2020
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
1 Ιανουαρίου 2020*
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές
πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της
1 Ιανουαρίου 2020
σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)
1 Ιανουαρίου 2020
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των
1 Ιανουαρίου 2022*
Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις)
*: Δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 έχουν 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.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Σημείωση 5).
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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
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.
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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:

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.
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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.

Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων
Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή (συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων) ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης.
Προκειμένου να εκτιμήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη εξωτερικές
και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης. Εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, η Εταιρεία εκτιμά το
ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Όταν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου
είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό του και η σχετική ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης.

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 χρηματοοικονομικά έξοδα
αναγνωρίζονται απ' ευθείας στα αποτελέσματα της χρήσης. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια
αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του παγίου ή της διάρκειας
της μίσθωσης.
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(β) Λειτουργικές μισθώσεις
Από την 1 η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση
Αναγνώριση μίσθωσης με την εφαρμογή του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Μια σύμβαση είναι ή περιέχει μια μίσθωση αν μεταφέρει στο μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός σαφώς
προσδιορισμένου περιουσιακού στοιχείου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με αντάλλαγμα
καθορισμένη αμοιβή.
Εξαιρέσεις αναγνώρισης βάσει του ΔΠΧΑ 16
Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τις εξαιρέσεις που παρέχει το πρότυπο όσον αφορά τον προσδιορισμό των
μισθώσεων, ώστε να μην αναγνωρίσει στα περιουσιακά της στοιχεία δικαιώματα χρήσης για :
•

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (χρονική διάρκεια μίσθωσης < 12 μήνες)

•

Μισθώσεις με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο χαμηλής αξίας

•

Μισθώσεις με κυμαινόμενες καταβολές μισθωμάτων

Διάρκεια μίσθωσης
Η Εταιρεία καθορίζει τη διάρκεια της μίσθωσης ως το συμβατικό χρόνο της μίσθωσης λαμβάνοντας υπόψη
την πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος επέκτασης ή τερματισμού της σύμβασης κατά τη λήξη της.

Ημερομηνία έναρξης μισθωτικής περιόδου – Αρχική Αναγνώριση
Κατά την έναρξη της μίσθωσης, ο μισθωτής αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου και ταυτόχρονα μια ισόποση υποχρέωση μίσθωσης, ως ακολούθως:
Αρχική αναγνώριση δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου = Αρχική αναγνώριση υποχρέωσης
μίσθωσης
Η παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία αναγνώρισης.
Τα μισθώματα προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί
εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρία χρησιμοποιεί το επιτόκιο με το
οποίο θα επιβαρυνόταν εάν δανειζόταν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αγορά ενός περιουσιακού
στοιχείου παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης, για παρόμοια χρονική
περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.
Μεταγενέστερη αποτίμηση δικαιώματος χρήσης
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποτιμώνται στο κόστος αναγνώρισης μείον
συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον τυχόν πρόβλεψη για απομείωση.
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Μεταγενέστερη αποτίμηση υποχρέωσης μίσθωσης
Η υποχρέωση μίσθωσης αυξάνεται με την αναγνώριση των τόκων επί των μισθωμάτων και μειώνεται με
την καταβολή των μισθωμάτων.
Αναπροσαρμογή της υποχρέωσης
Αναπροσαρμογή στο ποσό της υποχρέωσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αλλαγής στη διάρκεια της
μισθωτικής περιόδου.
Παρουσίαση στις Οικονομικές Καταστάσεις
•

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων απεικονίζονται διακριτά από άλλα περιουσιακά
στοιχεία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας

•

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις απεικονίζονται διακριτά από τις λοιπές υποχρεώσεις στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας

•

Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος, οι αποσβέσεις των περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζονται μαζί με όμοιες δαπάνες (όπως αποσβέσεις παγίων
στοιχείων). Τα έξοδα τόκων επί της υποχρέωσης από τη μίσθωση παρουσιάζονται ως
χρηματοοικονομικό κόστος. Το ποσό των τόκων επί της υποχρέωσης γνωστοποιείται στις
σημειώσεις.

•

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, οι καταβολές των μισθωμάτων ταξινομούνται όπως οι λοιπές
χρηματοδοτικές υποχρεώσεις:
-

το μέρος των πληρωμών των μισθώσεων που αφορούν στο κεφάλαιο, παρουσιάζονται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-

το μέρος των πληρωμών των μισθώσεων που αφορούν σε τόκους, παρουσιάζονται στις
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-

Οι καταβολές για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων με
χαμηλή αξία και κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση
της υποχρέωσης από μισθώσεις, παρουσιάζονται στις λειτουργικές δραστηριότητες.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των
ζημιών απομείωσης, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.
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Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα.

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική
αναγνώριση, και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές
ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός
του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.
Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις
από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15.
Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εξαιρουμένων των
μετοχικών τίτλων) στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων,
πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων»
επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of
principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες:
▪

στο αποσβεσμένο κόστος

▪

στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων

▪

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων και μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται
μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο
παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
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Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα
αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:

Εμπορικές απαιτήσεις
Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την
απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε
ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του μέσου χωρίς να
παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι απαιτήσεις από πελάτες που βρίσκονται σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής και για τις οποίες η
Εταιρεία έχει εντοπίσει αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης, αξιολογούνται ατομικά από την Εταιρεία.
Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία θεωρεί αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης την έναρξη νομικών ενεργειών
κατά του πελάτη και τη θέση του πελάτη σε καθεστώς εκκαθάρισης. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
αναγνωρίζονται ως η διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμιακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία και
αυτών που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις από πελάτες αξιολογούνται συλλογικά από την Εταιρεία. Κατά την αρχική
αναγνώριση, αναγνωρίζεται πρόβλεψη ζημιάς σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη
τη διάρκεια ζωής της απαίτησης, με βάση ιστορικούς δείκτες ζημιών. Οι ιστορικοί δείκτες ζημιών
υπολογίζονται με τη χρήση των ιστορικών μεγεθών πωλήσεων και των προβλέψεων επισφαλειών ή
πραγματικών διαγραφών απαιτήσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Οι ιστορικοί δείκτες ζημιών
αναπροσαρμόζονται, αν κρίνεται κατάλληλο, βάσει των υποθέσεων της διοίκησης σχετικά με πληροφορίες
που αφορούν το μέλλον και την επίδραση αναμενόμενων αλλαγών στο οικονομικό, κανονιστικό και
τεχνολογικό περιβάλλον, καθώς και εξωτερικούς δείκτες της αγοράς.
Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης 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).
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Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Για τον προσδιορισμό της απομείωσης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των
απαιτήσεων από πελάτες, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη γενική προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9. Η επιμέτρηση της
απομείωσης για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
δωδεκαμήνου, οι οποίες ορίζονται ως το μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής που αντιπροσωπεύει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης
επί ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου τα οποία είναι πιθανά εντός των 12 μηνών μετά την
ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από
την αρχική αναγνώριση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, η επιμέτρηση γίνεται με βάση τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης καθ' όλη την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου

ή

μέρος

μίας

ομάδας

παρόμοιων

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων)

αποαναγνωρίζεται όταν:
▪

τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,

▪

η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως
χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή

▪

η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο
περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή
συνάπτει σύμβαση μεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα
οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί
τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης
συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει
παράλληλα και μια συνδεδεμένη υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεμένη
υποχρέωση επιμετρώνται σε βάση που αντανακλά τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει διατηρήσει
η Εταιρεία.
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Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος
συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων.

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη
από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης
τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της
αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

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.

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.
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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.

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).
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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 22 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 τις 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.

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των εμπορικών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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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
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των συναλλαγών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους και
εκπτώσεις. Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, εξαιρουμένων των εσόδων από τόκους καθώς και από οποιαδήποτε άλλη
πηγή που προέρχεται από χρηματοοικονομικά μέσα (τα οποία αναγνωρίζονται με βάση το ΔΠΧΑ 9), στο
βαθμό που αντικατοπτρίζουν το τίμημα το οποίο η Εταιρεία δικαιούται από τη μεταβίβαση των υπηρεσιών
με βάση μια προσέγγιση πέντε βημάτων:
▪

Προσδιορισμός των συμβάσεων με τους πελάτες

▪

Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης των συμβάσεων

▪

Προσδιορισμός του τιμήματος της συναλλαγής

▪

Επιμερισμός του τιμήματος της συναλλαγής ανάλογα με τις υποχρεώσεις εκτέλεσης των
συμβάσεων

▪

Αναγνώριση του εσόδου όταν η Εταιρεία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης των συμβάσεων

Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης και
συντήρησης δικτύου αναλογικών μεταδόσεων.
Οι υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης παρέχονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα βάσει
προκαθορισμένης διάρκειας εμπορικών συμφωνιών, στις οποίες καθορίζονται το είδος των υπηρεσιών που
παρέχονται, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μέρους της σύμβασης, ο τρόπος προσδιορισμού του
τιμήματος καθώς και οι όροι πληρωμής.
Στις εμπορικές συμφωνίες με τους πελάτες προσδιορίζεται μια δέσμη διακριτών παρεχόμενων υπηρεσιών
που αποτελούνται από την κωδικοποίηση, πολυπλεξία, μετάδοση και ευρυεκπομπή ψηφιακού
τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω των δικτύου κέντρων εκπομπής της Εταιρείας. Βάσει της αξιολόγησης της
φύσης και του τρόπου παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, η Εταιρεία θεωρεί το σύνολο των υπηρεσιών ως
μια ενιαία υποχρέωση εκτέλεσης.
Το τίμημα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης προσδιορίζεται με βάση το τεχνικοοικονομικό
μοντέλο υπολογισμού Ανώτατου Ορίου Τιμής (ΑΟΤ) της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποτελεί συνάρτηση του Συνολικού
Ετήσιου Κόστους Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΚΑΛΔ), όπως αυτό ορίζεται κατά καιρούς από τις
αντίστοιχες αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου, καθώς οι
πελάτες λαμβάνουν και ταυτόχρονα αναλώνουν τα οφέλη που απορρέουν από την παροχή των
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συγκεκριμένων υπηρεσιών. Λόγω της φύσης των υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης, οι οποίες παρέχονται
αδιάλειπτα με συνεχή ροή, η Εταιρεία θεωρεί τον αριθμό των ημερών εντός μιας μηνιαίας περιόδου ως μια
εύλογη βάση επιμέτρησης του βαθμού εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης εκτέλεσης.
Οι υπηρεσίες τιμολογούνται στους πελάτες σε μηνιαία βάση σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία και
συγκεκριμένα τη τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Δεδομένου ότι η τιμολόγηση γίνεται κατόπιν της
μεταβίβασης της υπηρεσίας στον πελάτη και εντός του ίδιου μήνα, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία. Το τίμημα για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης εισπράττεται κατόπιν
της τιμολόγησης του και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει συμβατικές υποχρεώσεις.

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) 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.

(β) 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.
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 14.

(γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα
αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί, βάσει των σχετικών απαιτήσεων του ΔΠΧΑ
9.
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Οι απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής και για τις οποίες η Εταιρεία έχει
εντοπίσει αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης, αξιολογούνται ατομικά από την Εταιρεία σε συνάρτηση με
την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. Το ποσό
της πρόβλεψης που αναγνωρίζεται είναι συνάρτηση των ταμιακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να
εισπράξει από τους συγκεκριμένους πελάτες.
Οι υπόλοιπες απαιτήσεις από πελάτες αξιολογούνται συλλογικά από την Εταιρεία. Η πρόβλεψη ζημιάς που
αναγνωρίζεται είναι συνάρτηση ιστορικών δεικτών ζημιών οι οποίοι καθορίζονται βάσει ιστορικών
μεγεθών πωλήσεων και προβλέψεων επισφαλειών ή πραγματικών διαγραφών απαιτήσεων,
αναπροσαρμοζόμενοι βάσει υποθέσεων της διοίκησης σχετικά με πληροφορίες που αφορούν το μέλλον
και την επίδραση αναμενόμενων αλλαγών στο οικονομικό, κανονιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον, καθώς
και εξωτερικούς δείκτες της αγοράς.
Για τον προσδιορισμό της απομείωσης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός των
απαιτήσεων από πελάτες, η Εταιρεία αξιολογεί την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με την
αρχική αναγνώριση, βάσει της γενικής προσέγγισης του ΔΠΧΑ 9 και προσδιορίζει τα μελλοντικά γεγονότα
αθέτησης και την πιθανότητα επέλευσης τους.

(δ) Παραδοχή συνέχισης της δραστηριότητας
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2019 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 από την χρήση 2017.
β) ο προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει κερδοφορία και υλοποιείται προς το παρόν χωρίς ουσιαστικές
αποκλίσεις.
γ) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι μεγαλύτερο των Βραχυπροθέσμων
Υποχρεώσεων της κατά 0,29 εκ.
δ) η πορεία των εργασιών της Εταιρείας τους πρώτους μήνες του 2020 και μετά την έναρξη της πανδημίας
του covid-19 οδηγεί στην εκτίμηση ότι δεν αναμένεται ουσιαστική επίπτωση στην πορεία και στον κύκλο
εργασιών της.
Με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές στη χρήση 2020 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 2019, 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 12
μηνών παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία καθώς η επίπτωση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Σελίδα 40 από 64

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2019

31 Δεκεμβρίου 2019
Δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Έντοκες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

31 Δεκεμβρίου 2018
Δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης
Έντοκες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Λιγότερο από 1
έτος
1.405.687,63
624.607,33
1.874.472,39

Από 1 έως 2 έτη
1.360.011,38
999.461,11
1.833.600,00

Από 2 έως 5 έτη
3.827.653,71
811.803,34
3.667.200,00

Πάνω από 5 έτη
0,00
530.239,82
0,00

Σύνολο
6.593.352,72
2.966.111,60
7.375.272,39

1.843.929,60

0,00

0,00

904.308,63

2.748.238,23

Λιγότερο από 1
έτος
1.400.874,64

Από 1 έως 2 έτη
1.350.840,52

Από 2 έως 5 έτη
4.182.354,31

Πάνω από 5 έτη
1.027.653,71

Σύνολο
7.961.723,18

694.135,47
1.936.829,43

749.344,99
1.833.600,00

989.694,87
5.500.800,00

0,00
0,00

2.433.175,32
9.271.229,43

2.369.032,60

0,00

0,00

875.553,66

3.244.586,26

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 2019 και την 31 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

31/12/2019

31/12/2018

Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

16.964.137,37

19.687.389,03

(240.691,74)

(750.083,61)

Καθαρός δανεισμός

16.723.445,63

18.937.305,42

Ίδια κεφάλαια

18.023.349,95

16.186.166,15

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

34.746.795,58

35.123.471,57

48%

54%

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.

Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί
σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
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Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις δόσεις αποπληρωμής των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ οι υποχρεώσεις
από μισθώσεις και το κοινό ομολογιακό δάνειο της Εταιρίας είναι με σταθερό επιτόκιο.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η σχέση σταθερού προς κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν 93% / 7% (2018: 68% / 32%).
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 2019, 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 73.344 (2018: ευρώ 91.680).
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 2019, δεν υπήρχαν τέτοια
συμβόλαια.
7. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών (έσοδα) της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

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 - 31/12/2019
11.971.401,60

1/1 - 31/12/2018
10.674.383,55

4.184.534,78

4.134.699,46

139.901,54
136.711,27
16.432.549,19

1.656.853,60
114.252,60
16.580.189,21

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. Εντός της χρήσης 2018
καθορίστηκε νέα ΑΟΤ από την ΕΕΤΤ που ανέρχεται σε ευρώ 12.458.017 για το εθνικό δίκτυο και ευρώ
4.394.200 για το περιφερειακό δίκτυο, η οποία συνέχισε να υφίσταται στη χρήση 2019.
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8. Ανάλυση εξόδων
Η ανάλυση των εξόδων κατά είδος και ανά λειτουργία έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2019
Κόστος
Πωλήσεων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

1.646.528,52

677.566,92

273.908,42

2.598.003,85

603.213,66

45.326,52

119.827,77

768.367,95

Λειτουργικά έξοδα κτιρίων & εγκαταστάσεων

1.510.258,02

27.292,29

6.823,07

1.544.373,38

Έξοδα συντήρησης & λειτουργίας δικτύου

2.045.062,28

68.489,54

20.310,49

2.133.862,32

29.370,21

4.388,00

1.097,00

34.855,21

0,00

0,00

569.625,37

569.625,37

Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων

188.692,70

38.702,77

1.790,76

229.186,23

Φόροι - τέλη

320.151,17

10.350,38

1.914,00

332.415,55

3.300.994,22

5.015,89

1.253,97

3.307.264,08

1.222.461,14
63.617,51
263.707,41

0,00
16.964,67
35.166,19

0,00
4.241,17
8.791,55

1.222.461,14
84.823,35
307.665,15

(345.140,77)

(14.651,03)

(3.662,76)

(363.454,55)

147.240,76
10.996.156,83

26.590,33
941.202,47

26.104,04
1.032.024,85

199.935,12
12.969.384,15

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων

Ενοίκια
Έξοδα προβολής & διαφήμισης

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης (IFRS 16)
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Σύνολο

1/1 - 31/12/2018
Κόστος
Πωλήσεων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

1.412.944,01

664.711,79

249.134,84

2.326.790,64

Σύνολο

697.154,68

55.350,06

13.837,52

766.342,26

Λειτουργικά έξοδα κτιρίων & εγκαταστάσεων

1.426.529,57

22.996,66

5.749,16

1.455.275,39

Έξοδα συντήρησης & λειτουργίας δικτύου

2.096.217,61

32.257,86

8.064,47

2.136.539,94

309.411,38

31.492,00

7.873,00

348.776,38

Έξοδα προβολής & διαφήμισης

10.489,73

2.797,26

8.773,77

22.060,75

Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων

143.022,22

36.838,83

2.235,20

182.096,25

Φόροι - τέλη

256.787,27

66.360,55

0,00

323.147,82

3.072.219,46

15.423,58

3.855,89

3.091.498,93

1.222.461,13

0,00

0,00

1.222.461,13

109.513,38

29.203,57

7.300,89

146.017,84

(52.388,37)

5.724,74

1.431,19

(45.232,44)

128.714,82
10.833.076,89

21.346,98
984.503,89

49.349,30
357.605,21

199.411,10
12.175.185,99

Ενοίκια

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
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Ανάλυση αμοιβών και εξόδων προσωπικού
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού έχουν ως εξής:

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Κόστος αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 22)
Σύνολο

1/1 - 31/12/2019
1.904.426,34
439.864,31
180.431,20
73.282,00
2.598.003,85

1/1 - 31/12/2018
1.761.177,48
404.409,10
138.771,06
22.433,00
2.326.790,64

1/1 - 31/12/2019
(4.882,56)
(526,24)
(44.087,57)
1.883,60
(1,24)
(7.602,86)
73.266,19
18.049,32

1/1 - 31/12/2018
(76.055,90)
(23.690,69)
(121.284,91)
0,00
(2,94)
(14.761,25)
2.257,74
(233.537,95)

1/1 - 31/12/2019

1/1 - 31/12/2018

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

10. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τόκοι και έξοδα τραπεζικών & ομολογιακών δανείων
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων από τρίτους
Τόκοι και έξοδα λειτουργικών μισθώσεων (IFRS 16)
Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτικών μισθώσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Δαπάνη τόκου αναλογιστικής μελέτης (Σημείωση 22)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) καθαρά

13.245,45
13.245,45

15.866,66
15.866,66

(384.816,55)
(39.534,43)
(61.230,82)
(112.215,21)
(2.860,00)
(2.239,00)
(2.464,27)
(605.360,28)
(592.114,83)

(479.901,60)
(265.895,76)
0,00
(83.329,76)
(2.800,00)
(2.101,00)
(11.489,83)
(845.517,95)
(829.651,29)

Οι τόκοι και τα έξοδα χρηματοδοτήσεων από τρίτους αφορούν έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕΤΤ για την
αγορά των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ευρώ 39.534,43 (2018: ευρώ 195.225,65). Οι έντοκες
υποχρεώσεις σε προμηθευτές εξοπλισμού (RHODE) αποπληρώθηκαν στην προηγούμενη χρήση (2018:
ευρώ 70.670,11).
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Σε εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» από την Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019
αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τόκοι έξοδα ύψους ευρώ 61.230,82 οι οποίοι
αναλογούν στην υποχρέωση από την αναγνώριση της μίσθωσης.
11. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημείωση 16)
Σύνολο

1/1 - 31/12/2019
773.624,22
3.971,44
278.243,98
1.055.839,64

1/1 - 31/12/2018
1.051.698,05
46.440,11
120.363,12
1.218.501,28

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2019 ανέρχεται σε 24%
(2018: 29%). Από το Νοέμβριο του 2019 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4172/2013,
αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Συγκεκριμένα, επανακαθορίστηκε ο
φορολογικός συντελεστής των ανωτέρω κερδών και διαμορφώθηκε σε 24% για τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2019 και των επόμενων ετών.

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του
ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (24%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως
ακολούθως:
1/1 - 31/12/2019
Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος

1/1 - 31/12/2018

2.889.099,53
24%

3.341.813,98
29%

Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή

693.383,89

969.126,05

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν
Μεταβολές στο φόρο προηγούμενων ετών
Προσωρινές διαφορές που θα φορολογηθούν σε επόμενες χρήσεις
Μεταβολές στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγής
φορολογικού συντελεστή

80.240,33
3.971,44
257.787,08

82.572,00
46.440,11
88.119,53

20.456,90

32.243,59

1.055.839,64

1.218.501,28

Φόρος εισοδήματος
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Ανέλεγκτες χρήσεις
Οι χρήσεις 2014 έως και 2018 έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 Τακτικό Ελεγκτή,
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και το άρθρο 65Α ν.4174/2013 και τα σχετικά πιστοποιητικά
φορολογικής συμμόρφωσης εκδόθηκαν χωρίς επιφύλαξη.

Η Εταιρεία για τη χρήση 2019 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 αναμένεται να ολοκληρωθεί και συνεπώς η Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης να εκδοθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων.
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12. Ενσώματα πάγια στοιχεία
Η κίνηση των ενσώματων παγίων έχει ως εξής:

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές
κινήσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές
κινήσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία την
1 Ιανουαρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία την
31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία την
31 Δεκεμβρίου 2019

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

1.284.581,36

29.434.698,08

151.835,38

588.417,39

0,00

31.459.532,21

239.216,77
0,00

1.361.337,45
(197.322,14)

0,00
0,00

77.952,83
(15.822,70)

0,00
0,00

1.678.507,05
(213.144,84)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.523.798,13

30.598.713,39

151.835,38

650.547,52

0,00

32.924.894,42

170.029,42
0,00

1.575.931,10
(146.314,92)

0,00
(6.352,03)

133.712,05
(10.266,66)

0,00
0,00

1.879.672,57
(162.933,61)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.693.827,55

32.028.329,57

143.583,35

773.992,91

0,00

217.501,62

10.109.663,96

84.005,34

289.393,91

0,00

10.700.564,83

103.447,33
0,00

2.898.752,76
(76.932,12)

18.980,44
0,00

70.319,40
(12.673,86)

0,00
0,00

3.091.499,93
(89.605,98)

320.948,95

12.931.484,60

102.985,78

347.039,45

0,00

13.702.458,78

130.260,82
0,00

3.079.295,35
(107.329,65)

16.397,87
(5.937,31)

81.310,04
(7.246,88)

0,00
0,00

3.307.264,08
(120.513,84)

451.209,77

15.903.450,30

113.446,34

421.102,61

0,00

16.889.209,02

1.067.079,74

19.325.034,12

67.830,04

299.023,48

0,00

20.758.967,38

1.202.849,18

17.667.228,79

48.849,60

303.508,07

0,00

19.222.435,64

1.242.617,78

16.124.879,27

30.137,01

352.890,30

0,00

17.750.524,36

Κτίρια

(1.900,00)

Υπό εκτέλεση

Σύνολο

(1.900,00)
34.639.733,38
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13. Δικαιώματα χρήσης πάγιων στοιχείων
Τα δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων, τα οποία αναγνώρισε η Εταιρεία κατά την πρώτη εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», αναλύονται ως ακολούθως:

Κέντρα
εκπομπής
Αξία κτήσης
Αρχική αναγνώριση 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Λοιπές κινήσεις / αλλαγές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις
Λοιπές κινήσεις / αλλαγές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

Δικαιώματα Χρήσης
Εξοπλισμός &
Λοιπές
Μεταφορικά
εγκαταστάσεις
μέσα

Σύνολο

647.536,01
25.441,56
(2.257,80)
670.719,77

1.206.192,88
0,00
0,00
1.206.192,88

22.270,26
0,00
0,00
22.270,26

1.875.999,15
25.441,56
(2.257,80)
1.899.182,91

0,00
(131.834,19)
0,00
(131.834,19)

0,00
(169.301,67)
0,00
(169.301,67)

0,00
(6.529,29)
0,00
(6.529,29)

0,00
(307.665,15)
0,00
(307.665,15)

538.885,58

1.036.891,21

15.740,97

1.591.517,76

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
που απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας κατά την 31/12/2019 ανέρχεται σε
ποσό ευρώ 7.772,39.
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14. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Η κίνηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχει ως εξής:
Δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

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

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

3.995.920,86
1.222.461,13
5.218.381,99
1.222.461,14
6.440.843,13

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019

13.117.618,01
11.895.156,87

Το 2014, 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 (7 Φεβρουαρίου 2014) έως τη λήξη της σχετικής σύμβασης παραχώρησης

(1

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 2019 η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολόγησε ότι δεν υπάρχουν
ενδείξεις απομείωσης.
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15. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και αναλύονται
στον παρακάτω πίνακα:

Λογισμικό
ψηφιακού
σήματος

Λοιπά
λογισμικά

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

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

979.153,04
39.087,01
1.018.240,05
25.245,10
1.043.485,15

1.009.078,70
39.087,01
1.048.165,71
25.245,10
1.073.410,81

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

21.931,24
5.985,12
27.916,36
2.009,00
29.925,36

759.751,87
140.032,72
899.784,59
82.814,35
982.598,94

781.683,11
146.017,84
927.700,95
84.823,35
1.012.524,30

7.994,42
2.009,30
0,30

219.401,17
118.455,46
60.886,21

227.395,59
120.464,76
60.886,51

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019
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16. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που λογιστικοποιήθηκαν καθώς και οι
κινήσεις των σχετικών λογαριασμών απεικονίζονται παρακάτω:

Υπόλοιπο
1.1.2019
Ενσώματα πάγια
στοιχεία
Άυλα πάγια
στοιχεία
Προβλέψεις
Έξοδα δανείων
Εφαρμογή ΔΠΧΑ
16
Σύνολο

Αναγνώριση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήματα

Επίδραση
ΔΠΧΑ 9

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Αναγνώριση σε
Αναγνώριση
αποτελέσματα
στα λοιπά
χρήσεως
συνολικά
(Σημείωση 11)
εισοδήματα

Υπόλοιπο
31.12.2019

(88.596,34)

9.684,93

0,00

0,00

(222,68)

0,00

(79.134,09)

(76.265,42)
636.866,44
(28.055,77)

10.208,81
(293.795,59)
8.342,38

0,00
(746,64)
0,00

0,00
0,00
0,00

3.952,11
(27.034,20)
2.847,87

0,00
1.559,54
0,00

(62.104,50)
316.849,55
(16.865,52)

0,00
443.948,91

7.772,39
(257.787,08)

0,00
(746,64)

0,00
0,00

0,00
(20.456,90)

0,00
1.559,54

7.772,39
166.517,83

Υπόλοιπο
1.1.2018
Ενσώματα πάγια
στοιχεία
Άυλα πάγια
στοιχεία
Προβλέψεις
Έξοδα δανείων
Σύνολο

Αναγνώριση σε
αποτελέσματα
χρήσεως
(Σημείωση 11)

Αναγνώριση σε
αποτελέσματα
χρήσεως
(Σημείωση 11)

Αναγνώριση στα
λοιπά συνολικά
εισοδήματα

Επίδραση
ΔΠΧΑ 9

Αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Αναγνώριση σε
Αναγνώριση
αποτελέσματα
στα λοιπά
χρήσεως
συνολικά
(Σημείωση 11)
εισοδήματα

Υπόλοιπο
31.12.2018

(102.144,44)

32.274,74

0,00

0,00

(18.726,64)

0,00

(88.596,34)

(117.268,15)
602.455,24
29.628,03
412.670,67

52.115,89
(117.230,15)
(55.280,02)
(88.119,53)

0,00
(1.904,75)
0,00
(1.904,75)

0,00
153.546,11
0,00
153.546,11

(11.113,16)
0,00
(2.403,78)
(32.243,59)

0,00
0,00
0,00
0,00

(76.265,42)
636.866,44
(28.055,77)
443.948,91

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.
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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.
17. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

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

31/12/2019
2.128.772,69
3.794.424,75
114.471,25
8.349,79
6.046.018,48
(2.217.059,04)

31/12/2018
3.086.202,07
3.948.061,40
425.799,92
8.349,79
7.468.413,18
(3.723.995,97)

3.828.959,44

3.744.417,21

Σύνολο

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

31/12/2019
3.723.131,21
12.604,30
448.432,64
187.856,30
1.673.994,03
6.046.018,48

31/12/2018
3.452.995,79
1.264,00
729.101,95
390.445,83
2.894.605,61
7.468.413,18

Η μεταβολή της πρόβλεψης επισφάλειας για εμπορικές απαιτήσεις έχει ως εξής :
Υπόλοιπο έναρξης
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων προηγούμενων ετών βάσει ΔΠΧΑ 9
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων τρέχουσας χρήσης
Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη τρέχουσα χρήση
Μείωση πρόβλεψης βάση εκτίμησης ΔΠΧΑ 9 τρέχουσας χρήσης
Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2019
3.723.995,97
0,00
0,00
(90.199,42)
(73.255,13)
(1.343.482,38)
2.217.059,04

31/12/2018
3.180.043,99
614.184,42
205.740,14
(275.972,58)
0,00
0,00
3.723.995,97

Στην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 1.434.930,36 (2018: ευρώ
1.469.052,36) που αφορά απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.
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18. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Καταβληθείσες εγγυήσεις
Δεσμευμένες καταθέσεις
Προθεσμιακές καταθέσεις (>90 ημερών)
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Εγγυήσεις πελατών εισπρακτέες
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2019
102.821,53
100.000,00
1.400.000,00
85.302,61
56.283,43
143.208,00
280.663,49
3.791,31
2.172.070,37

31/12/2018
95.589,29
100.000,00
1.400.000,00
74.670,35
22.720,10
0,00
0,00
4.932,46
1.697.912,20

202.821,53
1.969.248,84

195.589,29
1.502.322,91

2.172.070,37

1.697.912,20

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν το υπερβάλλον ποσό της προκαταβολής για φόρο
εισοδήματος της χρήσης 2019 όπως προέκυψε από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έναντι της
πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για το φόρο εισοδήματος του οικονομικού έτους 2019.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία.
19. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31/12/2019
1.296,61
239.395,13
0,00

31/12/2018
71,56
47.012,05
703.000,00

240.691,74

750.083,61

Το σύνολο των καταθέσεων όψεως της Εταιρείας τηρείται σε τράπεζες του εσωτερικού.
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20. Μετοχικό κεφάλαιο
Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:
Κοινές μετοχές
(τεμάχια)

Ονομαστική αξία
(σε Ευρώ)

Συνολική Αξία
(σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018

673.140

20,00

13.462.800,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

673.140

20,00

13.462.800,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

673.140

20,00

13.462.800,00

Οι μέτοχοι και το ποσοστό (%) συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2019 και 31.12.2018 έχουν ως εξής:

Μέτοχος

31/12/2019

31/12/2018

ALPHA ΔΟΡ/ΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

10,19%

10,19%

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

18,13%

18,13%

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.

18,13%

18,13%

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

4,98%

4,98%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.

18,13%

18,13%

ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.

18,13%

18,13%

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

12,30%

12,30%

100,00%

100,00%

Σύνολο

(Σημείωση: οι μέτοχοι αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά την ίδρυση.
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 τις μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. απέκτησε η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.)

21. Έντοκες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων έντοκων υποχρεώσεων έχει ως εξής:

31/12/2019

31/12/2018

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Ομολογιακά δάνεια

5.187.665,09

6.560.848,54

989.694,83

1.739.039,85

1.351.809,43

0,00

5.687,63

874,64

- Χρηματοδοτική μίσθωση (βραχυπρόθεσμη δόση)

352.514,04

694.135,47

- Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμη δόση)

272.093,29

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

2.030.294,96

2.095.010,11

9.559.464,31

10.394.898,50

- Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Υποχρεώσεις από μισθώσεις (IFRS 16)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Τραπεζικός δανεισμός

- Ομολογιακά δάνεια (βραχυπρόθεσμη δόση)
Σύνολο έντοκων υποχρεώσεων
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Τον Δεκέμβριο του 2014 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους ευρώ 14.000.000, δεκαετούς
διάρκειας, 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 350.000 έκαστη. Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά και την 31η /12/2019 το προς αποπληρωμή
υπόλοιπο ανερχόταν σε 6.650.000. Προς εξασφάλιση των ομολογιούχων έχουν δοθεί εξασφαλίσεις τόσο
από τον εκδότη, όσο και από τους μετόχους πλην του μετόχου «Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε.».

Στις 18 Ιανουαρίου 2018 υπογράφτηκε τροποποίηση της σύμβασης του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας
και μειώθηκε το περιθώριο του επιτοκίου.
Τον Απρίλιο 2018 η Εταιρεία προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους ευρώ
3.000.000 τετραετούς διάρκειας. Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα της σύμβασης, αυτή
αποπληρώνεται σε σαράντα οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία καταβαλλόμενη τον Μάρτιο
2022.

Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο για το 2019 ήταν 5,84% (2018: 5,42%) για τα μακροπρόθεσμα και
βραχυπρόθεσμα δάνεια.
Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής:

Από 1 έως 2 έτη

31/12/2019
2.359.472,49

31/12/2018
2.100.185,51

Από 2 έως 5 έτη

4.639.457,04

5.151.800,48

Πάνω από 5 έτη

530.239,82

1.047.902,40

7.529.169,35

8.299.888,39

Σύνολο

Χρηματοοικονομικοί δείκτες δανείου
Η Εταιρεία υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου να τηρεί σε συγκεκριμένα όρια το
χρηματοοικονομικό δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις ετήσιες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Η τιμή του δείκτη για κάθε περίοδο καθορίζεται στη σύμβαση του
ομολογιακού δανείου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, ο δείκτης βρισκόταν εντός των προβλεπόμενων ορίων
.
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Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις που αναγνώρισε η Εταιρία σε συμμόρφωση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις», αναλύεται ως ακολούθως:

Κέντρα
εκπομπής
Αρχική αναγνώριση
Προσθήκες
Λοιπές αλλαγές
Χρηματοοικονομικό κόστος
Καταβολή μισθωμάτων
Σύνολο

647.536,01
25.441,56
(2.472,20)
21.042,65
(143.436,21)
548.111,81

Λοιπές
εγκαταστάσεις
1.206.192,88
0,00
0,00
39.339,59
(185.832,00)
1.059.700,47

Εξοπλισμός &
Μεταφορικά
μέσα
22.270,26
0,00
0,00
848,58
(7.028,40)
16.090,44

Σύνολο
1.875.999,15
25.441,56
(2.472,20)
61.230,82
(336.296,61)
1.623.902,72

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του μακροπρόθεσμου μέρους της υποχρέωσης :

Από 1 έως 2 έτη
Από 2 έως 5 έτη
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31/12/2019
212.572,87
608.996,74
530.239,82
1.351.809,43
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22. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων διαχωρίζονται σε
προγράμματα καθορισμένων εισφορών και σε προγράμματα καθορισμένων παροχών .
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 2019 και 2018, 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

31/12/2019
159.943,33
(43.966,67)
75.521,00
(3.111,00)
188.386,66

31/12/2018
150.086,66
(7.058,33)
24.534,00
(7.619,00)
159.943,33

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
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Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Κόστος τερματικών παροχών
Κόστος αποζημίωσης προσωπικού (Σημείωση 8)
Δαπάνη τόκου
Σύνολο

31/12/2019
30.836,00
42.446,00
73.282,00
2.239,00
75.521,00

31/12/2018
18.607,00
3.826,00
22.433,00
2.101,00
24.534,00

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

Ετήσια αύξηση μισθών
Επιτόκιο προεξόφλησης
Πληθωρισμός

31/12/2019
1,50%
1,15%
1,50%

31/12/2018
1,50%
1,40%
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 31/12/2019 εάν
διαφοροποιούταν το επιτόκιο προεξόφλησης κατά +/-0,5% ή ο ρυθμός αύξησης αποδοχών κατά +/-0, 5% η
υποχρέωση θα διαμορφωνόταν ως εξής:

Επιτόκιο Προεξόφλησης
Επιτόκιο Προεξόφλησης
Αύξηση μισθών
Αύξηση μισθών

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

Αναλογιστική
Υποχρέωση
31.12.2019
172.683,00
205.913,00
205.759,00
172.661,00
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23. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Ληφθείσες εγγυήσεις πελατών
Σύνολο

31/12/2019
5.500.800,00
715.921,97
6.216.721,97

31/12/2018
7.334.400,00
715.610,33
8.050.010,33

Το ποσό ευρώ 715.921,97 (2018: ευρώ 715.610,33) αφορά εγγυήσεις που έχουν ληφθεί από πελάτες στα
πλαίσια εμπορικών συμφωνιών και διακρατούνται ως τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης.
24. Εμπορικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των εμπορικών υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη
Σύνολο

31/12/2019
1.084.958,90

31/12/2018
1.445.514,23

11.204,57

11.204,57

1.096.163,47

1.456.718,80

31/12/2019
0,00
307.621,20
82.647,65

31/12/2018
255.247,75
243.921,18
109.074,60

390.268,85

608.243,53

31/12/2019
1.833.600,00
19.676,29
868,55
128.220,00
228.000,84
16.338,43
5.265,56
2.231.969,67

31/12/2018
1.833.600,00
102.993,06
239,16
122.159,40
173.258,12
0,00
8.649,96
2.240.899,70

25. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν ως εξής:
Φόρος εισοδήματος
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι
Σύνολο

26. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Δεδουλευμένοι τόκοι προς ΕΕΤT
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Έσοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
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(α) Έντοκες υποχρεώσεις προς ΕΕTΤ
Η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση από τις έντοκες υποχρεώσεις προς την ΕΕΤΤ εξοφλήθηκε τον Μάρτιο 2020.

(β) Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται προβλέψεις διάφορων εξόδων που αφορούν τη χρήση, για τα οποία δεν
είχε παραληφθεί τιμολόγιο στο τέλος της χρήσης.
27. 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 - 31/12/2019

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
84.516,26

Πωλήσεις
Υπηρεσιών
2.061.864,04

Υποχρεώσεις
0,00

Απαιτήσεις
653.417,42

96.690,48
101.107,23
0,00
84.696,20
85.283,37
0,00
452.293,54

1.948.221,54
1.979.366,41
0,00
2.049.549,83
1.993.785,60
0,00
10.032.787,43

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

214.475,87
425.407,60
969.320,80
858.282,91
207.910,59
465.609,56
3.794.424,75

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

Απαιτήσεις
544.969,42
347.356,58
364.047,16
969.320,80
690.118,58
532.517,30
499.731,56
3.948.061,40

1/1 - 31/12/2018

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
12.000,00
16.522,48
0,00
0,00
0,00
0,00
28.522,48

Πωλήσεις
Υπηρεσιών
1.710.514,21
1.680.516,05
1.680.516,05
0,00
1.704.516,05
1.710.514,21
464.146,64
8.950.723,20

(Σημείωση. Τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό της Εταιρείας κατά
την ίδρυση. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 τις μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε .απέκτησε η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.)

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα μέρη, μέσα στα πλαίσια των εργασιών
της και σε καθαρά εμπορική βάση.
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Έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ποσού ευρώ 1.434.930,36 (2018: ευρώ 1.469.052,36)
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 01.01.2019
έως 31.12.2019 ανέρχεται σε ποσό ευρώ 556.003,12 (2018: ευρώ 567.265,60).
28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί έχουν ως εξής:

Εγγυητική επιστολή σε ΕΕΤΤ

31/12/2019
100.000,00

31/12/2018
100.000,00

Λοιπές Εγγυητικές επιστολές

8.272,20

7.772,20

108.272,20

107.772,20

Σύνολο

Οι λοιπές εγγυητικές επιστολές έχουν εκδοθεί υπέρ Δήμων και αφορούν συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή την
καλή εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης εκτάσεων και αυτοκινήτων.
29. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις με οικονομικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία κατά την 31
Δεκεμβρίου 2019 είχαν ως εξής:
Απαίτηση κατά ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής για οφειλόμενο ποσό 238.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, για το
οποίο έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση. Επίσης η εταιρεία προέβη σε έκδοση και διαταγής
πληρωμής κατά της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. για κεφάλαιο συνολικού ύψους 226.680,68 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Η Εταιρεία
συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, όπως προβλέπει ο
νόμος. Ήδη υπέβαλε την από 09/03/2020 Αναγγελία απαιτήσεών της ενώπιον της Ειδικής
Διαχειρίστριας και θα συμμετάσχει και στην διαδικασία επαλήθευσης των απαιτήσεων.
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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 2019 μέχρι σήμερα:
Η Εταιρεία παρακολουθεί με προσοχή τα γεγονότα σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού,
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για τη θεραπεία
και περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού COVID19. Υπάρχει σχέδιο για τη συνέχιση της
δραστηριότητάς της και την απρόσκοπτη λειτουργία της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο
πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των υπαλλήλων της, προετοιμάζεται
για την εφαρμογή του σχεδίου της συνεχιζόμενης δραστηριότητάς της, παρακολουθεί και
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών
σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι ποσοτικές και ποιοτικές
επιπτώσεις του στη λειτουργία της Εταιρίας υπόκεινται σε εκτίμηση.

*******************
Μαρούσι, 28 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός
Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Ευστράτιος Λιαρέλλης

Νικόλαος Μαστοράκης

Γρηγόριος

Αθανάσιος Δημητρίου

Α.Δ.Τ: ΑΚ 138264

Α.Δ.Τ: Π 202111

Αναστασιάδης

Α.Δ.Τ: ΑΖ 503931

Α.Δ.Τ: ΑΗ 562435

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.
16447 –Α’ τάξης
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επι άλλων Νομικών και Κανονισnκών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία DIGEA - Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε. και
το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
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