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Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  
« Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» την 8η Ιουνίου 2018. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας « Εθνικό Kέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και 

Επικοινωνίας Α.Ε.– Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. (η 

Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 

έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 

εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 

που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 

απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 

να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση 

αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 

τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 

ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη 

μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 

υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
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συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από 

τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το 

εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 

υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 

ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 

ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 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 43α του κ.ν. 2190/1920 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14671 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 

Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017 

 

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.  παρουσιάζει την έκθεση για τις 

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης  2017 σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

Γενικές Πληροφορίες.  

 

Η εταιρεία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.  Α.Ε.) 

ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 

3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 

3899/2010 (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της 

Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον 

Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. Έδρα του φορέα είναι η Αθήνα. Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του 

φορέα θα αποδίδεται ως «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» 

(N.C.A.M.C.). 

 

To 2017 αποτελεί το έτος έναρξης των  εργασιών του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. μιας και η καταχώρηση της βεβαίωσης στην αρμόδια Οικονομική 

Εφορία (ΦΑΕ Πειραιά) έγινε στις 20-12-2017 με κύρια δραστηριότητα αυτή της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας (ΚΑΔ 90031000) και εγγράφηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με αριθμό ΓΕΜΗ 

142591901000. Το όλο εγχείρημα και η προσπάθεια όμως της σύστασης ξεκίνησε το 2015  

σύμφωνα με τον Ν.4339 (ΦΕΚ Β133/29-10-2015) και ολοκληρώθηκε με την ΚΥΑ 3767/2017 

(ΦΕΚ Β4478/19-12-2017) όπου και αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας.  

 

 Η ίδρυση και λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και 

πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Στόχος του ΕΚΟΜΕ είναι η προστασία, 

υποστήριξη και ανάδειξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην 

Ελλάδα, ως ενός από τους κεντρικούς αναπτυξιακούς βραχίονες της χώρας ο οποίος αποτελεί στις 
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περισσότερες χώρες της ΕΕ κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης των Πολιτιστικών και Δημιουργικών 

Βιομηχανιών και γενικότερα της οικονομίας.  

 

Το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί για την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, για την ανάπτυξη της 

απασχόλησης, για την ενίσχυση και υποστήριξη της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και  την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Λειτουργεί ως το κέντρο για τη 

δημιουργία εθνικής αρχειοθήκης οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, ως το κέντρο για την 

προώθηση της επιστημονικής μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας στα οπτικοακουστικά μέσα, 

την ενημέρωση και την επικοινωνία, ως το κέντρο για την υποστήριξη της επιμόρφωσης και 

κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου και την εκπαίδευση των Ελλήνων πολιτών στη 

γλώσσα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας. 

Ειδικότερα, το σύνολο των δράσεων του ΕΚΟΜΕ περιστρέφεται γύρω από τρεις (3) κεντρικούς 

άξονες – πυλώνες που λειτουργούν διαρκώς συνεργατικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους: 

1. Τη συλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, τεκμηρίωση και εκμετάλλευση του συνόλου του 

οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος, 

διαδίκτυο και νέα μέσα) μέσω της διαδικασίας ψηφιοποίησης, ενισχύοντας, με αυτόν τον 

τρόπο, την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και την επιστημονική έρευνα. Υποστήριξη της 

δημιουργίας στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και της ιστορικής μνήμης και του 

πολιτισμού στην Ελλάδα (αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φυσικών και νομικών 

προσώπων). Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΟΜΕ αναλαμβάνει την διαφύλαξη και διαχείριση 

του κινηματογραφικού αρχείου της ΓΓΕΕ και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του φωτογραφικού αρχείου της ΓΓΕΕ, δηλαδή των 

95.000 περίπου φωτογραφιών, στις οποίες έχουν αποτυπωθεί ιστορικά γεγονότα και 

εικόνες του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα της χρονικής περιόδου 1910-1996.  Για την 

επίτευξη των προαναφερθέντων έργων, το ΕΚΟΜΕ δημιουργεί το «Εθνικό Πρότυπο 

Κέντρο Ψηφιοποίησης και Εκμετάλλευσης Οπτικοακουστικών Αρχείων».   

2. Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στον οπτικοακουστικό 

τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ξένες επενδύσεις, χρηματοδοτικοί 

πόροι από την ΕΕ, marketing και προώθηση εγχώριας παραγωγής περιεχομένου). Τη 

δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την 

ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα για την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών 
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πόρων από την ΕΕ και διεθνείς φορείς, καθώς και για την προβολή της χώρας μέσα από 

διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές, υποστηρίζοντας, αναδεικνύοντας και 

επιβραβεύοντας, ταυτόχρονα, τους Έλληνες επαγγελματίες εντός και εκτός Ελλάδας 

(δράσεις marketing, προβολής και προώθησης). Ειδικότερα, το ΕΚΟΜΕ, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Κεφαλαίου Δ’ του νόμου 4487/2017 για την ενίσχυση της παραγωγής 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας 

των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών 

έργων. Συγκεκριμένα, με τον εν λόγω νόμο, υιοθετείται ένα επενδυτικό κίνητρο που έχει 

τη μορφή της επιχορήγησης (cash rebate) για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, 

βάσει επιλέξιμων δαπανών των εταιριών παραγωγής στην ελληνική επικράτεια (έχουν 

ήδη εγκριθεί 75.000.000 ευρώ από το ΠΔΕ για την περίοδο 2018-2020).  

3. Την ανάπτυξη της παιδείας στον οπτικοακουστικό κλάδο, καθώς και της επιστημονικής 

μελέτης και εφαρμοσμένης έρευνας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (μιντιακός 

εγγραμματισμός,  εκπαίδευση των νέων, επιμόρφωση των επαγγελματιών, στατιστική και 

συμπεριφορική ανάλυση, media monitoring, media intelligence tools). Την προώθηση της 

επιστημονικής μελέτης και της εφαρμοσμένης έρευνας με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών (στατιστική και συμπεριφορική ανάλυση, media monitoring, media 

intelligence tools), παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην οπτικοακουστική βιομηχανία  

και τον κλάδο της επικοινωνίας (περιεχόμενο και τεχνολογία), σε ελληνικό και διεθνές 

επίπεδο, έτσι ώστε να αναλαμβάνονται και οι κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες.  

 

Σύμφωνα με τον Ν.4339/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, η εταιρία είναι ιδίως 

αρμόδια για:  

α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών 

μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.  

β) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για την υποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής 

τεχνολογίας και των στελεχών τους.  

γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου 

οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και 

πληροφόρησης.  

δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδομένων.  
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ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση 

κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία.  

στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών 

εκδηλώσεων. 

ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και 

πληροφόρησης.  

η) Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς 

των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών.  

θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών 

μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.  

ι) Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και 

εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του 

συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).  

ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργίας και των δημιουργών στα 

οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των 

κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάληψη επενδυτικών 

πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα.  

ιβ) Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών 

μέσων και της επικοινωνίας. Την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου 

κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην 

Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, 

φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Τον Εθνικό συντονισμό των συναρμόδιων φορέων, 

οργανισμών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη 

δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν 

στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές. 

ιγ) Την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι 

περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής 

εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής 
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οπτικοακουστικής μνήμης». 

 

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί 

να αναλαμβάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους 

διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε 

αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με 

παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση 

δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.  

 

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δημόσιος φορέας αρμόδιος για τη δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου 

οπτικοακουστικών αρχείων, και σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, τηρεί 

κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και 

συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και 

αντικειμένων, που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου. Επίσης, το 

Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές μικρού μήκους, τις τηλεταινίες και τις 

διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και 

συντήρηση του ανωτέρω υλικού. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, 

καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ανωτέρω υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., θα καθορίζεται με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμοδίου για την εθνική 

επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. 

 

Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων από το ΕΚΟΜΕ, ο 

παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας 

υποχρεούται να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους 

ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται 

βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού 

έργου, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του 

Ν.3905/2010 (Α΄ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγεται 

τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων του έργου.  

Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν 

τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212), των οποίων 

το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έλεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε 
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διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος από τη συντέλεση της πράξης μεταβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε 

περίπτωση το ένα έτος, αντίγραφο του τηρούμενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού υλικού 

στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. 

 

Το ΕΚΟΜΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών του, δημιουργεί υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη 

αξία για τους Έλληνες πολίτες, ενισχύει την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη, 

την επιχειρηματική δραστηριότητα και την απασχόληση στον οπτικοακουστικό τομέα και την 

επικοινωνία στην Ελλάδα.  

 

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

ΕΣΟΔΑ 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι τρεις κεντρικοί άξονες των δράσεων της εταιρίας ΕΚΟΜΕ ΑΕ είναι: 

α) η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, β) η 

προστασία και εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών αρχείων, και γ) η ανάπτυξη της 

οπτικοακουστικής και ψηφιακής παιδείας στην Ελλάδα. 

Η σημαντικότερη καινοτομία στη λειτουργία του ΕΚΟΜΕ συνίσταται στο γεγονός ότι κάθε 

δράση του σχεδιάζεται με σκοπό να δημιουργεί έσοδα τόσο για το ελληνικό δημόσιο όσο και για 

την εταιρία, τα οποία να υπερκαλύπτουν το κόστος λειτουργίας του. Ένα κόστος που είναι 

ιδιαίτερα χαμηλό, ειδικά σε αντιστοιχία με τα έσοδα που δημιουργεί στην εθνική οικονομία.    

Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2018 ενεργοποιήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο (KYA 923, 

ΦΕΚΒ138/28-3-2018) για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, 

με τη μορφή της επιχορήγησης (cash rebate), η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των 

ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών (25%).  

Στόχος του ΕΚΟΜΕ, με την λόγω δράση, είναι η τόνωση της εγχώριας οικονομίας, που θα 

επιτευχθεί με την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας, την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, την αύξηση της απασχόλησης, τη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), 

αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.  

Η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 

διεθνούς παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της 
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χώρας μας, καθώς άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται πολλοί άλλοι τομείς, όπως ο τουρισμός, ο 

πολιτισμός, το εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες 

παροχής καταλύματος και εστίασης, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές 

και τεχνικές δραστηριότητες, και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.   

Το επενδυτικό, αυτό, κίνητρο της ενίσχυσης βάσει επιλέξιμων δαπανών στον τόπο παραγωγής, σε 

αντίθεση με τα άλλα, και κυρίως αυτά που εστιάζουν στην ενίσχυση (επιχορήγηση, επιδότηση, 

χρηματοδότηση) πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, έχει τα εξής θετικά 

χαρακτηριστικά: 

Επιδρά άμεσα στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Έχει έντονη αναπτυξιακή διάσταση καθώς συνδέεται με την παραγωγική 

διαδικασία του κλάδου και δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ευρύτερη οικονομία της 

χώρας. Πέρα από τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές της παραγωγής, κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής δραστηριοποιούνται μια ποικιλία επαγγελμάτων και υπηρεσιών 

(χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, διαμονή και 

διατροφή, ενοικίαση μεταφορικών μέσων, δαπάνες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 

κατασκευή ρούχων και σκηνικών, κλπ.) 

Επίσης, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό 

κίνητρο α) ανάσχεσης της διαρροής επενδυτικών κεφαλαίων και παραγωγών της χώρας σε άλλες 

χώρες με χαμηλότερο κόστος (φορολογικό, εργασίας) και β) οικονομικής διαφάνειας -και κατ’ 

επέκταση μείωσης της μαύρης εργασίας στον κλάδο- καθώς αναγνωρίζονται μόνο οι 

τιμολογημένες δαπάνες και υπηρεσίες.   

Ενισχύει τα έσοδα του κράτους, άμεσα και έμμεσα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στη διαδικασία της παραγωγής 

αλλά και μετέπειτα στη διανομή (κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεόραση, κ.α.) του 

οπτικοακουστικού έργου. Η παραγωγή και διανομή ενός οπτικοακουστικού έργου δημιουργεί 

φορολογικά και ασφαλιστικά έσοδα στο κράτος (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ασφαλιστικές 

εισφορές, ειδικοί φόροι κλπ.)   

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική απορρόφηση των 75.000.000 της επιχορήγησης από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε επιλέξιμες δαπάνες για την περίοδο 2018-2022, θα 

σημαίνει αυτομάτως επενδύσεις πάνω από 350.000.000 ευρώ στη χώρα, με ότι αυτό μπορεί να 

σημαίνει για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου από φόρους κ.α., και το πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα στην εγχώρια οικονομία.   Δημιουργεί, επίσης, ένα σταθερό έσοδο για το ελληνικό 
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δημόσιο, καθώς για κάθε αίτηση ένταξης επενδυτικού σχεδίου αλλά και για κάθε τροποποίησης 

του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, χρειάζεται η καταβολή παραβόλου.  Ειδικότερα, για την 

αίτηση υπαγωγής απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 των επιλέξιμων δαπανών που 

παρουσιάζονται στην αίτηση υπαγωγής, με ελάχιστο τα 500 ευρώ και μέγιστο τα 2.500 ευρώ. 

Αντίστοιχα, για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου το 

ύψος του οποίου ορίζεται στο 0,0002 των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, όπως 

αυτό προσδιορίστηκε στην απόφαση υπαγωγής, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 1.000 

ευρώ. Με μια πρώτη εκτίμηση, καθώς το 2018 είναι το πρώτο έτος λειτουργίας του κινήτρου, τα 

ετήσια έσοδα θα διαμορφωθούν ως εξής: για το 2018 σε 50.000 ευρώ, για το 2019 σε 70.000 

ευρώ, για το 2020 σε 90.000 ευρώ, για το 2021 σε 90.000 ευρώ και για το 2022 σε 90.000 ευρώ.    

Ήδη σχεδιάζονται και άλλες δράσεις, οι οποίες προβλέπεται είτε να είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενες, είτε να παράγουν άμεσα ή έμμεσα αντίστοιχο ή μεγαλύτερο έσοδο για 

την εταιρία, το ελληνικό δημόσιο και την εθνική οικονομία, όπως ο Εθνικός Κατάλογος 

Οπτικοακουστικών Έργων, το Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων, και οι διάφορες 

δράσεις ψηφιακής και οπτικοακουστικής παιδείας (εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, 

παραγωγή και εκμετάλλευση εκπαιδευτικού υλικού κ.α.). Έτσι τα έσοδα που δημιουργεί η 

Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. είναι έμμεσα παρά άμεσα.  

 

ΕΞΟΔΑ 

Δεδομένου ότι η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 20-12-2017 δεν υπάρχουν οργανικά ή 

ανόργανα έξοδα που βαρύνουν  την περίοδο  μέχρι τις 31-12-2017. 

 

Για τη διεκπεραίωση των σκοπών του, το ΕΚΟΜΕ, σύμφωνα με τον   Ν.4339, ΦΕΚ Β133/29-10-

2015 και το άρθρο 6 παρ. 1.γ. της Κ.Υ.Α 3767/2017 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως  (Τεύχος Β΄ 4478), έχει στελεχωθεί και θα στελεχωθεί άμεσα με 18 άτομα, 

πέραν, του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Ως ορίζεται σύμφωνα με τα σχετική 

νομοθεσία η στελέχωση θα γίνει με αποσπάσεις από άλλους φορείς του δημοσίου και οι μισθοί θα 

καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης, πλην της αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου.   

 

Σύμφωνα με τον ν. 4354/15 και την επεξηγηματική εγκύκλιο η όποια δημοσιεύθηκε από   το 

Γ.Λ.Κ (αρθ.2/2015/ΔΕΠ/5-1-206 με ΑΔΑ: VL9SH-0NM) οι αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης 
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καθώς και των επιδομάτων θέσεων ευθύνης των υπαλλήλων θα καταβάλλονται από τον φορέα 

που παρέχονται οι υπηρεσίες.  

 

ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1. Στελέχωση της εταιρείας 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσει την εταιρεία ΕΚΟΜΕ ΑΕ είναι στελέχωση 

και η κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εκτέλεσης 

των προϋπολογισμών αλλά και της λειτουργίας της εταιρείας. Για το 2018 έχουν προβλεφθεί 18 

αποσπάσεις ως έχει αναφερθεί από άλλους φορείς,  ενώ η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου 

σχεδιασμού μέχρι το 2022 προβλέπει τη δημιουργία  30 θέσεων εργασίας με το κόστος 

απασχόλησης να επιβαρύνει εξολοκλήρου την εταιρεία Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ΑΕ,  ενώ σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού  που τελεί υπό έγκριση,  

προβλέπεται ότι  ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με ένα σύνολο εβδομήντα (70) ατόμων 

ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και την αποστολή του. 

2. Λοιποί κίνδυνοι 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει και δεν θα έχει ιδιαίτερες  εμπορικές συναλλαγές σε νόμισμα διαφορετικό 

από το Ευρώ και δεν διαθέτει στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόμισμα διαφορετικό από 

το Ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγματικός κίνδυνος.  

Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικές μεταβολές τιμών. 

Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Η Εταιρεία, πέραν των καταθέσεων όψεως, δεν θα έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς 

ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
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Κίνδυνος ρευστότητα 

Η διοίκηση θα παρακολουθεί τις κυλιόμενες προβλέψεις των απαιτήσεων ρευστότητας της 

Εταιρείας για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές της 

ανάγκες.  

3. Εργασιακά Θέματα 

Η Εταιρεία, δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία, αλλά και το 

προσωπικό ήθος των στελεχών της. Τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 

και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους 

Ασφαλιστικούς φορείς 

4.Περιβαλλοντικά Θέματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση 

τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τα διεθνή 

πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό 

περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με 

τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου την υγιεινή και 

την ασφάλεια των εργαζομένων της. 

 

Ακριβές Αντίγραφο από το Πρακτικό του Δ.Σ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και  Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ 
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1. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

1.1 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης   

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ποσά σε Ευρώ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   20/12- 31/12/2017  

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο    

Ενσώματα πάγια  0,00  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  0,00  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  0,00  

Απαιτήσεις και προπληρωμές  0,00  

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού  0,00  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  0,00  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  0,00  

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο     

Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών  0,00  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  0,00  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  0,00  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  0,00  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  0,00  

Σύνολο υποχρεώσεων (α)  0,00  

Μετοχικό κεφάλαιο  24.000,00  

Οφειλόμενο  -24.000,00  

Αποτελέσματα εις νέον   0,00  

Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας (β)   0,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ)   0,00  
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1.2 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

      

  Σημ. 20/12 - 31/12/2017  

Κύκλος εργασιών   0,00  

Επιχορηγήσεις Δημοσίου   0,00  

Σύνολο   0,00  

Κόστος πωλήσεων  0,00  

Μικτά κέρδη  0,00  

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  0,00  

Άλλα έσοδα   0,00  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  0,00  

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  0,00  

Άλλα έξοδα   0,00  

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
 0,00  

Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας  0,00  

Κέρδη προ φόρων   0,00  

Φόροι   0,00  

Κέρδη μετά από φόρους   0,00  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους       

Αναλογιστικά αποτελέσματα ( ζημία / κέρδη )   0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους   0,00  

    

Αποσβέσεις   0,00  

    

Αποτελέσματα ( κέρδη ) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( EBITDA ) 
  0,00  

 

 

1.3 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΈΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

      

Υπόλοιπα κατά 

την 20/12/2017 

σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 

Μεταβολή ιδίων 

κεφαλαίων           

Οφειλόμενο  -24.000,00 0,00  0,00 -0,00 -24.000,00 

Καθαρά 

αποτελέσματα 

περιόδου 20/12 - 

31/12/2017 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 

μεταβολών  -24.000,00 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 

Υπόλοιπο ιδίων 

κεφαλαίων κατά 

την 31/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20-12/31-12 

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς    

Κέρδη προ φόρων 0,00   

Πλέον / Μείον προσαρμογές για :    

Αποσβέσεις 0,00   

Προβλέψεις/Μη ταμειακά αποτελέσματα 0,00   

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας 

0,00 

  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0,00   

Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών     

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες 0,00   

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων 0,00   

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων 0,00   

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων πλην τραπεζών 0,00   

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 0,00   

Καταβλημένοι φόροι 0,00   

Σύνολο ειροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 0,00   

Ε π ε ν δ υ τ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς    

(Αγορά) / Πώληση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0,00   

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00   

Σύνολο ειροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00   

Χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ι κ έ ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς    

Εισπράξεις (Πληρωμές ) από (για) εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00   

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια) 0,00   

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00   

Σύνολο ειροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00   

Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

περιόδου 

0,00 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 0,00   

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 0,00   
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Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. την 
8η Ιουνίου 2018. 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρεία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.  Α.Ε.) ανήκει 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 

314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 (Α΄ 212), 

λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έδρα του φορέα είναι η Αθήνα. Στις 

σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του φορέα θα αποδίδεται ως «National Centre of Audiovisual 

Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.). 

 

To 2017 αποτελεί το έτος έναρξης των  εργασιών του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και 

Επικοινωνίας Α.Ε. μιας και η καταχώρηση της βεβαίωσης στην αρμόδια Οικονομική Εφορία (ΦΑΕ 

Πειραιά) έγινε στις 20-12-2017 με κύρια δραστηριότητα αυτή της καλλιτεχνικής δημιουργίας (ΚΑΔ 

90031000) και εγγράφηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών με αριθμό ΓΕΜΗ 142591901000. Το όλο 

εγχείρημα και η προσπάθεια όμως της σύστασης ξεκίνησε το 2015  σύμφωνα με τον Ν.4339 (ΦΕΚ Β133/29-

10-2015) και ολοκληρώθηκε με την ΚΥΑ 3767/2017 (ΦΕΚ Β4478/19-12-2017) όπου και αποτελεί το 

καταστατικό της εταιρείας. 

 

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας επί της οδού Φραγκούδη 11. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 8η Ιουνίου 2018. 

 

Η εταιρεία στη χρήση δεν απασχόλησε προσωπικό. 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
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2.1.1 Βάση προετοιμασίας των Οικονοµικών Καταστάσεων :  

 

Οι συνημμένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ και αφορούν στην πρώτη 

εταιρική χρήση ( 20.12.2017 – 31.12.2017 ). Η εταιρεία στη χρήση, λόγω του σύντομου χρονικού 

διαστήματος της λειτουργίας της, δεν προέβη σε συναλλαγές και ως εκ τούτου το σύνολο των κονδυλίων 

στις οικονομικές καταστάσεις είναι με μηδενική αξία. Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού 

κεφαλαίου, ποσού 24.000,00 € πραγματοποιήθηκε με την από 15/3/2018 συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ  στις 7/5/2018. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με 

βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Οι πολιτικές και λογιστικές αρχές που προτίθεται να 

υιοθετήσει η εταιρεία παρατιθένται παρακάτω.  

 

2.1.2 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων :  

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που 

έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2017, στη συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2018. 

 

2.1.3 Χρήση εκτιµήσεων  

 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στη 

διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Πάντως οι διαφοροποιήσεις 

αυτές δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές.  

 

2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, εκφράζονται µε χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί.  

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

 

2.3 Ενσώµατα πάγια 

 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 
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αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες 

για την απόκτηση των στοιχείων.   

 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ετήσιο ισολογισμό. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται 

με την σταθερή μέθοδο  µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους και θα έχει ως εξής: 

  

 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός         20          έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                  8-20       έτη 

Μεταφορικά μέσα             10-14       έτη 

 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, απεικονίζονται στο 

κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος περιλαµβάνει και τυχόν έξοδα 

(επαγγελµατικές αµοιβές κλπ). Η απόσβεση αυτών των ακινήτων όπως και των υπολοίπων της εταιρείας 

αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση. 

 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 10 έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν 

γίνονται. 

 

 2.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία 
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µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η 

αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν, 

εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 

 Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αντιστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 

βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιορισθεί εάν 

δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.  

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 

αναπροσαρμοσθεί, οπότε η αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

 

2.5 Επενδύσεις  

Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες : 

 

α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές 

καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε 

σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. 

 

β) Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών 

αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση 

τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με 

το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.   
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 2.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 

2.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες µετοχές 

κατατάσσονται στις υποχρεώσεις.  Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε 

την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνοντα στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά 

κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

2.9 Δανεισµός 

Η εταιρεία στις 31/12/2017 δεν είχε δάνεια. Ωστόσο, τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στη εύλογη αξία 

τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

2.10 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος για την χρήση έχει προσδιορισθεί με συντελεστή 29%.  

 

2.11 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης:  

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των 

µελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση 

δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων 

υποχρέωσης (Projected Unit Μethod). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου 
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συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη ενοποιηµένη κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη 

διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης 

υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράµµατος κατοχυρωθούν.  Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται 

πάνω στη μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και 

συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη 

της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις 

για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 

 

(β) Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα:  

Το προσωπικό της εταιρείας θα καλύπτεται από Κρατικούς Ασφαλιστικούς Φορείς που αφορούν στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ, κλπ) και χορηγούν συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου 

µισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών 

στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την 

πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

  

2.12 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 

λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α)  Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με 

το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.  

γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει των γνωστοποιήσεων των συνεργαζόμενων τραπεζών. Όταν 

υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό 

τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε 

το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης 

(νέας λογιστικής) αξίας. 
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2.13 Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 

εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

. 

2.14 Διανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή των κερδών  καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.   

 

3. Διαχείριση χρηµατοικονομικού κινδύνου 

 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.  

Η διαχείριση του κινδύνου διεκπεραιώνεται από την Οικονοµική Διεύθυνση, η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες, προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

 

3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια), 

προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι 

εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες. 

 

3.3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση  

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιθείσες ζημιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους 

που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται 

από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να 

έχει  επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), εφεξής «Συμβούλιο» 

εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την 

απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, 

καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις.  Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές 
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

22 Νοεμβρίου 2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 

πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί 

του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 

18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν 

από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι 

απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και 

ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 

παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 

γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με 

τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των 

υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς  η εφαρμογή του εν 

λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 

δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 

εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση (δεν) 

αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 



 
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε. 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ε.Κ.Ο.Μ..Ε. Α.Ε. 
 Σελίδα 29/35 
 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν 

οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), 

πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν 

δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να 

προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, 

μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα 

αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 

παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 

μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 

αναγνωρίζει   περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω 

των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε 

τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 

4.  
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To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 

και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι 

ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 

αφορούν σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία  αφορούν σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που 

διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του 

ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 

εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 

ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 
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εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 

Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 

πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες:Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες 

προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 

διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 

οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 

μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 

πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 

διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή 

την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη 

νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική 

οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η 

ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η 

ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή 

της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις 

προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 

φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή 

ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 

πληροφοριών: 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων 

φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 

2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 
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υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 

τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της 

οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 

συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου 

κεφαλαιοποίησης. 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει 

(σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

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

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η 

μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις 

συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές καταστάσεις 

 

5.1  Ίδια κεφάλαια 

 

Κατά την 31/12/2017 δεν είχε πραγματοποιηθεί η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η 

πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, ποσού 24.000,00 € πραγματοποιήθηκε με την από 

15/3/2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ  στις 7/5/2018.  

 

5.2 Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις 

Δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

5.3 Παροχές προς βασικά Διευθυντικά Στελέχη 

      Δεν υπάρχουν 
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5.4 Ανέλεγκτες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος, για 

τη χρήση 2017 είναι 29%.  Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε 

ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές 

αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν 

προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία 

του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν 

τη χρήση που αφορούν. Η εταιρεία στη χρήση παρουσίασε μηδενικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν 

προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις 

 

5.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν στην 

εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 

Ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Οικονομικός Σύμβουλος 

Λογιστής 
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