Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Ποσά σε €

σημ.

31/12/2020

31/12/2019

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια

7.1

103.215

150.975

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

7.2

5.550

1.208

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης

7.1

122.184

50.002

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7.4

15.963

15.963

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

7.3

-

11.013

246.912

229.160

24.462

26.930

Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

7.5

418.994

353.584

7.6

58.442

36.586

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.7

-

170.091

479.254

Σύνολο

671.989

896.353

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

918.901

1.125.514

390.095

511.041

40.778

40.778

1.946

5.230

Παθητικό
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

7.8

Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια

7.8

Αποτελέσματα εις νέο

-

(463.954)

(362.751)

(31.137)

194.297

7.9

60.666

52.721

Επιστρεπτέα προκαταβολή

7.12

277.602

-

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις leasing

7.11

78.753

1.009

Μακροπρόθεσμο μέρος επιχορήγησης
επιστρεπτέας προκαταβολής

7.12

14.816

-

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

7.3

11.694

-

443.531

53.730

7.10

448.180

827.613

7.12

8.351

-

7.11

49.976

49.873

Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος επιχορήγησης
επιστρεπτέας προκαταβολής
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις leasing
Σύνολο

506.507

877.486

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

918.901

1.125.514

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε €

σημ.

Κύκλος εργασιών

7.13

Κόστος πωλήσεων

7.14

Μικτό κέρδος

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.901.417
(1.438.941)

2.594.321
(1.428.250)

462.476

1.166.072

-

-

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

7.17

Έξοδα διοίκησης

7.15

(455.526)

(698.312)

Έξοδα διάθεσης

7.15

(297.527)

(458.178)

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης

7.16

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

7.18

Χρηματοοικονομικά έσοδα

7.18

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

7.17

Αποτελέσματα μετά από φόρους (Α)

105.271

(4.021)

(185.306)

5.561

(13.101)

(7.421)

-

-

(198.407)

(1.860)

(23.743)

(15.908)

(222.150)

(17.768)

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές

-

(4.321)

-

Φόρος που αναγνωρίστηκε στα λοιπά έσοδα

-

1.037

-

(3.284)

-

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

(225.434)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

(17.768)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε €
Υπόλοιπο 31/12/2018

Μετοχικό
κεφάλαιο

40.778

5.230

(344.983)

-

-

-

(17.768)

(17.768)

511.041

40.778

5.230

(362.751)

194.297

-

-

-

(222.150)

(222.150)

-

-

Κέρδη Χρήσης
Αναλογιστική επανεκτίμηση
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικής
επανεκτίμησης
Υπόλοιπο 31/12/2020

Σύνολο

511.041

Κέρδη Χρήσης
Υπόλοιπο 31/12/2019

Διαφορά
Αποθεματικά Αποτελέσματα
υπέρ το άρτιο
κεφάλαια
εις νέο

(120.946)

(4.321)

-

212.065

(4.321)

-

-

120.946

-

-

-

1.037

-

1.037

390.095

40.778

1.946

(463.954)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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(31.137)

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε €
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβεσεις μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό
(Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
Απομείωση πελατών
Έξοδα τόκων
Προβλέψεις
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Λοιπά έκτακτα αποτελέσματα
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης

ση
μ.

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2019 31/12/2019

(198.407)

(1.860)

36.492
3.095
60.173

28.822
7.870
61.474

-

3.822

(36.204)
547
13.101
(4.321)

502
978
23.939
7.421
10.057
-

(8.655)

-

(134.178)

143.025

2.468
(41.205)

(6.666)
647.365

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
Τόκοι πληρωθέντες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

4.550
(363.578)

765
(459.094)

-

(502)

(12.494)
(544.437)
(544.437)

(7.421)
317.472
(31.888)
285.584

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Λοιπές μεταβολές παγίων
Μεταβολές δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(17.216)
14.771
6.276
3.830

(38.154)
(3.822)
(111.475)
(153.452)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λήψη επιστρεπτέας προκαταβολής (μακροπρόθεσμο μέρος)
Λήψη επιστρεπτέας προκαταβολής (βραχυπρόθεσμο μέρος)
Μεταβολή υποχρεώσεων μίσθωσης δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Λήψη μακροπρόθεσμων εγγυήσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

277.602
8.351
(54.509)
231.444

50.882
0
50.882

(309.163)

183.014

479.254

296.240

170.091

479.254

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία «TICKETMASTER HELLAS A.E.» ιδρύθηκε το 2003 με την επωνυμία «ΜΠΡΙΝΙΑ Α.Ε.» και η διάρκεια
λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2053 με δυνατότητα παράτασης.
Η εταιρεία ήταν θυγατρική της «TICKETHOUR International LTD» με έδρα την Κύπρο. Από την χρήση 2015
εντάχθηκε στον διεθνή Όμιλο «LIVE NATION ENTERTAINMENT INC» και στην προηγούμενη χρήση
μετονομάστηκε σε «TICKETMASTER HELLAS A.E.» Στις 29/12/2017 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας
εξαγοράστηκαν από την εταιρεία «LIVE NATION LUXEMBURG HOLDCO 2 S.A.R.L.» με έδρα το Λουξεμβούργο,
η οποία αποτελεί επίσης θυγατρική εταιρεία του ίδιου ομίλου.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 30
Σεπτεμβρίου 2021.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Η «TICKETMASTER HELLAS A.E.» δραστηριοποιείται στην διαχείριση, ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων
έκδοσης ηλεκτρονικών εισητηρίων παντός είδους και για οποιαδήποτε υπηρεσία και η διάθεση αυτών για ίδιο
λογαριασμό ή για λογαριασμό. Ταυτόχρονα η εταιρεία έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο

www.ticketmaster.gr, δια μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες on - line πώλησης εισητηρίων.
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση 2020. Έχουν συνταχθεί από
την Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(ΣΔΛΠ).
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και ήταν
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων είναι σύμφωνες με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη
των ετήσιων οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιάζονται σε
Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας την οποία η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ενδεδειγμένη.
2.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των
λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
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γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά
το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Ορισμός συνενώσεων επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης
των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί η απόκτηση μια
επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της
απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον
προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή
άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και τρίτους.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται,
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Ο νέος
ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί
πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση
που παρέχει η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων αυτής. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με
συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
από τις εταιρίες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση
των επιτοκίων αναφοράς και αντικατάσταση από ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της
αναμόρφωσης. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες
στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτή την
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αβεβαιότητα.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιουνίου 2020. Το πρότυπο τροποποιήθηκε απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων
του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως
συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να
αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον
ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της
μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
▪ Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με
ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
▪ Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την
30η Ιουνίου 2021
▪ Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Τον

Μάρτιο

του

2018,

το

IASB

προέβη

στην

αναθεώρηση

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν
καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες
καθοδηγήσεις. Το IASB εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο (τροποποιήσεις στις παραπομπές του
εννοιολογικού πλαισίου) το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου
να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η
υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το
εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά.
Αυτή η τροποποίηση δεν επηρεάζει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για μεταγενέστερες περιόδους
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και έχουν τέθει σε ισχύ για
μεταγενέστερες περιόδους και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων και
εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία νωρίτερα.
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ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) : «Αναμόρφωση Σημείου
Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση
των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2021.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Παράταση της προσωρινής απαλλαγής από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9»
Η τροποποίηση αλλάζει την καθορισμένη ημερομηνία λήξης για την προσωρινή εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 4
«Ασφαλιστήρια συμβόλαια» από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», έτσι ώστε οι
οντότητες να υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε και εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την
προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων
και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης
δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022.
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο
κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την
εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή
σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη
συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. και εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά
τη ταξινόμηση των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στη κατάσταση Οικονομικής θέσης. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για
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ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον
Ιούνιο του 2020, αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση
και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς
και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές
πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο
επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε
τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.E και
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε συγκεκριμένα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση προβλέπει ότι θυγατρική που επιλέγει να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16 (α) του ΔΠΧΑ 1
μπορεί να χρησιμοποιήσει ως συσσωρευμένες διαφορές μετατροπής τα ποσά που αναφέρει η μητρική, με βάση
την ημερομηνία μετάβασης της μητρικής σε ΔΠΧΑ..
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»:
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε
τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε
τρίτους δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 10%.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις
μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή
σύγχυση σχετικά με τo χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.
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3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019
είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018
και είναι οι ακόλουθες:

3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων
επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και
η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.

3.2 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία
(μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση,
είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η «TICKETMASTER HELLAS A.E.» είναι
θυγατρική της εταιρείας «LIVE NATION LUXEMBURG HOLDCO 2 S.A.R.L.», μέλος του ομίλου «LIVE NATION
ENTERTAINMENT INC» και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.

3.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). Οι συναλλαγές σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται
όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νομίσματα,
μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό,
συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την
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ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.

3.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους μείον,
κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται)
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Προσθήκες σε κτίρια τρίτων

3 έτη

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

10 έτη

Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Λογισμικά

4 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που
συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά
κόστη.

3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα ανάπτυξης άυλων
παγίων στοιχείων καθώς και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες αποσβέσεις
και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται σε 4 χρόνια.
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3.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο
ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή
της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση
από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του.

3.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της
σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

i) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις)
δεν περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το
κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή
άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

3.8 Αποθέματα
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη
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πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων
δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και πιθανόν να μην
μπορούν να πωληθούν.

3.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για
μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού,
δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση
το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές
απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα
ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

3.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι
τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

3.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η εταιρεία σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός
έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία
μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την
εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς
πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση
των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα
έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Η εταιρεία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.

3.12 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
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φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των
αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο
κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
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 στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως
αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται
έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
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3.13 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Η
εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς του
εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συμβατική
υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω
ποσό η εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη.

3.14 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του
ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά
την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα
αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών
είναι πιθανή.

3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Η Εταιρεία εφάρμοσε το καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» από την
1η Ιανουαρίου 2018 χωρίς αναπροσαρμογή της συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την σωρευτική
επίδραση της αρχικής εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία της
αρχικής εφαρμογής.
Η εφαρμογή του νέου Προτύπου δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας κατά την 01/01/2018.
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, το νέο
Πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να έχει
δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη,
εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί
των πωλήσεων).
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Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη
χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την
πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη).
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνουν από τους πελάτες (προπληρωμές),
τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρούν
δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των
δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωρισθεί στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει το
τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, η Εταιρεία
αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης,
πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου.
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται
κατά την χρονική στιγμή που o αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την
παράδοση των αγαθών. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση
των εσόδων αυτών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα αγαθά πωλούνται συνδυαστικά με άλλες
υπηρεσίες.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια
μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική
αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Τα έσοδα από τα μερίσματα
αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους μετόχους. Η υιοθέτηση
του ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους και μερίσματα δεν έχει επίδραση στη λογιστική
πολιτική της Εταιρείας.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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3.16 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 58 του ΔΠΧΠ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που προκύπτουν από
πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την ημερομηνία μετάβασης στα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ 2 αναδρομικά. Για τις υποχρεώσεις
αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναμορφωμένες συγκρίσιμες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως
κατά την οποία μια εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παραθέσει αναμορφωμένες πληροφορίες όταν οι εν
λόγω υποχρεώσεις έχουν προκύψει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2002’’.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 2.

3.17 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.18 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ
μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Ν. 4548/2018, επιβάλλονται περιορισμοί σε σχέση
με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η ονομαστική αξία των ιδίων μετοχών που αποκτώνται, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε
αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο
ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο
(1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η απόκτηση των μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις
οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο,
το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.
4548/2018.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του
κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Κατά την 31/12/2020 το ύψους των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το
ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από
κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων,
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που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις ανωτέρω μειώσεις και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση
της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω
ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο
με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη
συνέλευση κεφαλαίου.
Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία σε σχέση με
ίδια κεφάλαια.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά
αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2020, αφορούν
κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και απαιτήσεων καθώς και
εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο
κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος.

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες
με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών.
(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές
των επιτοκίων.
γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι ομογενοποιημένες διότι αφορούν την διαχείριση, ανάπτυξη και
λειτουργία συστημάτων έκδοσης ηλεκτρονικών εισητηρίων παντός είδους και για οποιαδήποτε υπηρεσία και η
διάθεση αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό.
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(ι) Ενσώματα πάγια
Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική αξία τους και
σύμφωνα με αυτά διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις.

Ποσά σε €

Κτίρια

Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Λοιπές προσαρμογές
Αποσβέσεις μειώσεων
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

74.078
(71.714)
2.364
(1.747)
17
74.078
(73.444)
635

Μηχανήματα
29
(4)
25
(3)
(1)
29
(8)
21

Μεταφορικά Έπιπλα και λοιπός
μέσα
εξοπλισμός
333
333
333
333

(ii) Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Για τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας:

Ποσά σε ευρώ €

Αρχική αναγνώριση 1/1/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες χρήσης
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Μισθωμένα
Κτίρια
87.122,56
(49.784,32)
87.122,56
(49.784,32)
37.338
132.355,95
(48.484,05)
219.478,51
(98.268,37)
121.210

Μισθωμένα
Μεταφορικά μέσα
24.352,78
(11.689,33)
24.352,78
(11.689,33)
12.663
(11.689,33)
24.352,78
(23.378,66)
974

Σύνολο
111.475,33
(61.473,65)
111.475,33
(61.473,65)
50.002
132.355,95
(60.173,39)
243.831,28
(121.647,04)
122.184

7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν άδειες χρήσης Λογισμικού.
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619.372
(471.120)
148.252
14.581
(16.597)
(34.742)
(11.094)
1.827
617.355
(515.130)
102.226

Σύνολο
693.479
(542.504)
150.975
14.581
(16.597)
(36.492)
(11.078)
1.827
691.462
(588.248)
103.215

Ποσά σε €
Κόστος Κτήσης την 1/1/2018
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2018
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Κόστος κτήσης την 31/12/2019
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019
Προσθήκες
Αποσβέσεις χρήσης
Λοιπές προσαρμογές
Κόστος κτήσης την 31/12/2020
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

Λογισμικό
69.125
(60.256)
8.869
245
(7.906)
69.370
(68.162)
1.208
3.240
(3.095)
4.197
72.610
(67.060)
5.550

Σύνολο
69.125
(60.256)
8.869
245
(7.906)
69.370
(68.162)
1.208
3.240
(3.095)
4.197
72.610
(67.060)
5.550

Σημείωση: Εχει γίνει ανακατανομή στα κονδύλια των άυλων παγίων της προηγούμενης χρήσης, με στόχο την
ορθότερη απεικόνιση τους στον Πίνακα των Άυλων παγίων.
7.3 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Ποσά σε €
Αναβαλλόμενη φορολογία επισφαλών απαιτήσεων
Αναβαλλόμενη φορολογία φορολογική ζημιά
Σύνολο

31/12/2020
(25.110)
13.417
(11.694)

31/12/2019

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ποσά σε €
Αναβαλλόμενη φορολογία από πάγια-επενδύσεις σε ακίνητα

31/12/2020
(4.342)

31/12/2019
8.037

Αναβαλλόμενη φορολογία μισθώσεων
Αναβαλλόμενη φορολογία παροχές προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογία επισφαλών απαιτήσεων
Αναβαλλόμενη φορολογία φορολογική ζημιά
Σύνολο

211
14.560
39.571
(50.000)
-

-

211
13.193
39.571
(50.000)
11.013

Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε για την χρήση 2020 ήταν 24% ενώ για τη χρήση 2019 ήταν
επίσης 24%.
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν
υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι
εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
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7.4 Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν σε εγγυήσεις ενοικίων και Ηλεκτρικού ρεύματος και
απεικονίζονται ακολούθως:
Ποσά σε €

31/12/2020

Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο

15.963
15.963

31/12/2019
15.963
15.963

7.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

31/12/2020

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Μικτή αξία εμπορικών απαιτήσεων
Πρόβλεψη επισφαλειών πελατών
Σύνολο

446.012
16.939
(38.693)
424.258
(5.264)
418.994

31/12/2019
505.161
(140.232)
364.929
(11.345)
353.584

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις
λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
7.6 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ελληνικό δημόσιο
Προκαταβολές σε πιστωτές
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Προπληρωμένα έξοδα
Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων χρεωστών
Χρεωστικό ΦΠΑ
Σύνολο

31/12/2020
44
21.226
4.014
(13.736)
46.894
58.442

31/12/2019
3.213
4.500
24.902
13.478
(13.736)
4.228
36.586

7.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διάθεσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ποσά σε €
Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
Σύνολο
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31/12/2020
9
170.081
170.091

31/12/2019
2
479.252
479.254

7.8 Ίδια κεφάλαια
i)

Μετοχικό κεφάλαιο

Την 31 Δεκεμβρίου 2020, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 390.095 διαιρούμενο σε 170.347
μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,29.
ii)

Λοιπά Αποθεματικά

Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας περιλαμβάνουν το Τακτικό Αποθεματικό, το οποίο σχηματίζεται μέσω της
παρακράτησης του 5% των κερδών κάθε χρήσης.
Ποσά σε €
Τακτικό αποθεματικό
Διαφορά από αναλογιστικά αποτελέσματα
Σύνολο

31/12/2020
5.230
(3.284)
1.946

31/12/2019
5.230
5.230

7.9 Προβλέψεις
Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας. Παρότι η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρεία χρησιμοποιώντας στατιστικά
στοιχεία σχημάτισε πρόβλεψη για την ενδεχόμενη φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει από τον
φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2014 και 2015 ποσού ευρώ 50.000 συνολικά. Το ποσό της
πρόβλεψης συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι του ισολογισμού «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις».

7.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως
εξής:
Ποσά σε €
Ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών
Δικαιούχοι αμοιβών
Εισπράξεις για λογιαριασμό πελατών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Παρακρατούμενοι φόροι
Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων
Λοιποί φόροι
Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31/12/2020
18.452
5.000
106.995
121.233
31.239
53.360
111.900
448.180

31/12/2019
33.085
5.000
427.669
259.901
35.512
66.302
144
827.613

31/12/2020
78.753
49.976
128.729

31/12/2019
1.009
49.873
50.882

7.11 Υποχρεώσεις από Μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από μισθώσεις είναι ως φαίνονται ακολούθως:
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις leasing
Υποχρεώσεις leasing πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο
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7.12 Επιστρεπτέα προκαταβολή
Η εταιρεία στη χρήση 2020 έλαβε το ποσό των 300.000,00 ευρώ ως επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνα με
την οδηγία του ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 957 ΕΞ / 04.08.2020 το υπόλοιπο της εν λόγω υποχρέωσης με βάση τα
Δ.Π.Χ.Α. διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2020 σε ποσό 277.602 ευρώ. Αντίστοιχα, από τον ανωτέρω
λογιστικό χειρισμό προέκυψε μακροπρόθεσμο μέρος επιχορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής ποσό ευρώ
14.816 και βραχυπρόθεσμο μέρος 8.351 ευρώ στις 31/12/2020.

7.13 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής :

Ποσά σε €
Προμήθειες από πώληση εισιτηρίων εσωτερικού
Προμήθειες από πώληση εισιτηρίων εξωτερικού
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
328.881
1.469.327
103.210
1.901.417

1/1/2019 31/12/2019
1.123.700
1.465.566
5.055
2.594.321

1/1/2020 31/12/2020
969.630
397.782
71.530
1.438.941

1/1/2019 31/12/2019
1.005.969
423.822
2.959
(4.500)
1.428.250

7.14 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε €
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών
Αναλώσεις αποθεμάτων
Έσοδα από ιδιόχρηση παγιων
Σύνολο

7.15 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας παρατίθεται παρακάτω:
Έξοδα διοίκησης
Ποσά σε €
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων
Προβλέψεις
Σύνολο
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1/1/2020 31/12/2020
193.926
79.556
65.486
9.235
47.466
59.856
455.526

1/1/2019 31/12/2019
201.194
84.764
148.960
11.044
179.785
58.899
13.666
698.312

Έξοδα διάθεσης
Ποσά σε €
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
129.284
53.038
43.657
31.644
39.904
297.527

1/1/2019 31/12/2019
134.129
56.510
99.306
119.856
39.266
9.110
458.178

7.16 Λοιπά Έσοδα και Έξοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της εταιρείας, αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε €
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
Φορολογικα προστιμα & προσαυξήσεις
Ζημιες από πώληση μεταφορικων μεσων
Κέρδη από πώληση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπα εκτακτα και ανοργανα εξοδα
Έκτακτα και ανοργανα έσοδα
Σύνολο

1/1/2020 31/12/2020
(4.067)
(4.726)
(6.081)
15.478
(105.875)
(105.271)

1/1/2019 31/12/2019

1/1/2020 31/12/2020
(23.743)

1/1/2019 31/12/2019
5.440

2.140
3.822
(1.814)
(128)
4.021

7.17 Φόρος εισοδήματος
Ο συνολικός φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά σε €
Αναβαλλόμενη φορολογία φορολογική ζημιά
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

(23.743)

(21.348)
(15.908)

Ο αναβαλλόμενος φόρος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε €
Αποσβέσεις παγίων & άυλων
Παροχές προσωπικού
Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων
Πρώτη εφαρμογή IFRS 16
Προσαρμογή λόγω αλλαγής φορολ.συντελεστή από 29% σε 24%
Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας

Ο Φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε ως εξής:
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1/1/2020 31/12/2020
(1.506)
(1.367)
26.617
23.743

1/1/2019 31/12/2019
(723)
279
(5.745)
(211)
961
(5.440)

Ποσά σε €
Αποτελέσματα προ φόρων
Ονομαστικός φορολογικός συντελεστής
Αναμενόμενος φόρος εισοδήματος
Μόνιμες διαφορές
Τέλος επιτηδεύματος
Σύνολο δαπάνης φόρου

1/1/2020 31/12/2020
(198.407)
24%
-

1/1/2019 31/12/2019
(1.860)
24%
20.348
1.000
21.348

1/1/2020 31/12/2020
4.836
606
7.658
13.101

1/1/2019 31/12/2019

7.18 Χρηματοοικονομικά έξοδα & έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας, αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε €
Τόκοι & έξοδα επιστρεπτέας προκαταβολής
Τόκος στην υποχρέωση
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

7.421
7.421

7.19 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2020 καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2020,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη
έχουν ως εξής:

1/1/2020 31/12/2020
1.471.814
11.457
271.030
98.777
30.541

Ποσά σε €
Έσοδα
Έξοδα - αγορές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές μελών της διοίκησης

1/1/2019 31/12/2019
1.463.791
14.854
100.217
24.741
25.000

7.20 Δεσμεύσεις
i) Από Εγγυητικές επιστολές και εμπράγματες ασφάλειες
Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που έχουν χορηγηθεί από την εταιρία έχουν ως εξής:

Κατηγορία Εγγυητικών Επιστολών

Αξία

Καλής εκτέλεσης

1.000

7.21 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014 και 2015. Για την κάλυψη του κινδύνου επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που η φορολογική δήλωση για την ανωτέρω χρήση θα
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εξεταστεί και θα οριστικοποιηθεί, έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων των
αντίστοιχων χρήσεων ποσού € 50.000,00.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
7.22 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 33
έναντι 45 ατόμων την 31 Δεκεμβρίου 2019.
7.23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4799/2021 ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη που προκύπτουν από
επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%). Το παραπάνω αποτελεί
μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός για τη χρήση.

Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που
να αφορούν την εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.

Γλυφάδα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ADAM PETER NEWSAM
Αριθμός Διαβατηρίου
Ηνωμένου Βασιλείου 511414083

O Αντιπρόεδρος

ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 003697

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

DAVID NICHOLAS HAMILTON

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός Διαβατηρίου
Ηνωμένου Βασιλείου 652326416

Α.Δ.Τ. ΑΚ 204851
ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ 1142/2010
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