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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «BOO PRODUCTIONS A.E» 

 

Θχξηνη Κέηνρνη, 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε παξέρεη ζπλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο, πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεσο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη παξάζεζε ζηνηρείσλ θαη 

εθηηκήζεσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ επφκελε ρξήζε. 

 
Α. Ππλνπηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 
Ζ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

Θύθινο εξγαζηώλ 
Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο παξνπζίαζε αχμεζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 76,30% ή €2.413.977,02 θαη αλήιζε ζην πνζφ €5.577.773,26 έλαληη €3.163.796,24 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

Θαζαξά θέξδε (δεκίεο) κεηά θόξσλ  
Οη θαζαξέο δεκίεο κεηά θφξσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο παξνπζίαζαλ αχμεζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 129,45% ή €22.501,51  θαη αλήιζαλ ζην πνζφ (€39.884,04) έλαληη (€17.382,53) ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο. 

 

Δπελδύζεηο ζε πάγηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Οη επελδχζεηο ζε πάγηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο αλήιζαλ 

ζην πνζφ €198.289,92 έλαληη €303.158,73 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

Ππληειεζηήο κόριεπζεο 
Ο ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο δηαηξνχκελν κε ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Σν θαζαξφ ρξένο ππνινγίδεηαη σο 

ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο (ζπκπεξηιακβάλνληαη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο) κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Σν ζπλνιηθφ απαζρνινχκελν θεθάιαην 

ππνινγίδεηαη σο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζπλ ην θαζαξφ ρξένο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή νθείιεηαη: α) ζηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ ρξένπο ηεο Δηαηξείαο θαηά (€287.625,60) σο απνηέιεζκα ηεο 

κείσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά (€228.959,00) θαη  ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ 

θαηά €58.666,60 θαη β) ζηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά (€39.884,04) ιφγσ ησλ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο. 

 

31/12/2015 31/12/2014

χλνιν δαλείσλ 537.403,47 766.362,47

Κείνλ: Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (62.235,41) (3.568,81)

Θαζαξό ρξένο 475.168,06 762.793,66

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 561.032,54 600.916,58

Πύλνιν απαζρνινύκελνπ θεθαιαίνπ 1.036.200,60 1.363.710,24

Ππληειεζηήο κόριεπζεο 45,86% 55,94%
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Σξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 

 

Ζ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ κε ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 2,27%, πξνδήισο ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ απμήζεθε θαηά €356.417,68 θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά €521.755,86 . 

 

 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνιηηηθήο ηηκψλ θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε 

θαηά 10,21%, πξνδήισο ηα κηθηά θέξδε κεηψζεθαλ θαηά (€37.244,41) θαη νη θαζαξέο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 

€2.413.977,02 . 

 

 

 

Σν θέξδνο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 

0,27%, πξνδήισο ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ κεηψζεθαλ θαηά (€7.670,64) θαη νη θαζαξέο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 

€2.413.977,02 . 

 

 

 

Σν επηηφθην απφδνζεο ησλ επελδπκέλσλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 1,26%, 

πξνδήισο ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ κεηψζεθαλ θαηά (€7.670,64) θαη ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε θαηά 

(€39.884,04) . 

 

Γεληθή Οεπζηόηεηα

Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 2.413.131,42 2.056.713,74

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 3.043.314,26 2.521.558,40

31/12/2015 31/12/2014

79,29% 81,57%

Κηθηό Ξεξηζώξην Θέξδνπο

Κηθηά Θέξδε 660.349,33 697.593,74

Θαζαξέο Πσιήζεηο 5.577.773,26 3.163.796,24
11,84% 22,05%

31/12/2015 31/12/2014

Θαζαξό Ξεξηζώξην Θέξδνπο

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ 1.657,04 9.327,68

Θαζαξέο Πσιήζεηο 5.577.773,26 3.163.796,24

31/12/2015 31/12/2014

0,03% 0,29%

Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Θεθαιαίσλ

Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ 1.657,04 9.327,68

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 561.032,54 600.916,58
0,30% 1,55%

31/12/2015 31/12/2014



BOO PRODUCTIONS A.E. 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

 

 

 
5 

 

 

Ζ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη επίπεδν απηνλνκίαο θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 

παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 2,87%, πξνδήισο ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε θαηά (€39.884,04) θαη ηα ζπλνιηθά 

θεθάιαηα απμήζεθαλ θαηά €430.393,54 . 

 

 

 

Ζ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ρξεσζηηθψλ ηφθσλ απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 0,88, πξνδήισο ηα θέξδε / 

(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ απμήζεθαλ θαηά 

€57.633,40 θαη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε θαηά (€10.503,34) . 

 

 

 

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη απαηηήζεηο εμνθινχληαη θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 86  

εκέξεο, πξνδήισο νη θαζαξέο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά €2.413.977,02 θαη ν κέζνο φξνο απαηηήζεσλ απμήζεθε θαηά 

€170.904,07 . 

 

 

 

Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα δηαηέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 

παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 5 εκέξεο, ην θφζηνο πσιήζεσλ απμήζεθε θαηά €2.451.221,43 θαη ην κέζν απφζεκα είρε 

κεδεληθή κεηαβνιή ή θαηά €0,00 . 

 

 

 

Γηάξζξσζε Θεθαιαίσλ

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 561.032,54 600.916,58

πλνιηθά Θεθάιαηα 3.947.306,06 3.516.912,52

31/12/2015 31/12/2014

14,21% 17,09%

Θάιπςε Ρόθσλ

Θέξδε / (Εεκηέο) Πξν Φ., Υ., Δ. θαη Α. 197.711,39 140.077,99

Θφζηνο Υξεκαηνδφηεζεο 83.024,29 93.527,63

31/12/2015 31/12/2014

2,38 1,50

Ραρύηεηα Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ (εκέξεο)

Θαζαξέο Πσιήζεηο 5.577.773,26 3.163.796,24

Κέζνο Όξνο Απαηηήζεσλ 2.125.038,61 1.954.134,54

31/12/2015 31/12/2014

139 225

Ραρύηεηα Θπθινθνξίαο Απνζεκάησλ (εκέξεο)

Θφζηνο Πσιεζέλησλ Απνζεκάησλ 4.917.423,93 2.466.202,50

Κέζν Απφζεκα 74.481,97 74.481,97

31/12/2015 31/12/2014

6 11

Γείθηεο Ππλνιηθνύ Σξένπο

χλνιν Τπνρξεψζεσλ 3.386.273,52 2.915.995,94

χλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 561.032,54 600.916,58

31/12/2015 31/12/2014

603,58% 485,26%
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Σν ρξένο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην ζθέινο ηεο αμίαο πνπ 

εθπξνζσπείηε ζηελ θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηελ θιεηφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 118,32%, 

πξνδήισο ην ζχλνιν ππνρξεψζεσλ απμήζεθε θαηά €470.277,58 θαη ην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε θαηά 

(€39.884,04) . 

 

 

Β. Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηόκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο θαη επίδξαζε 
απηώλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

 

 

Γ. Κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 
Tν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε φηη δελ 

ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο δηαλνκήο κεξηζκάησλ. 

 

Γ. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 
Oη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη είλαη ν θίλδπλνο αγνξάο, ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Οη πνιηηηθέο 

δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη θίλδπλνη απηνί ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη απφδνζή ηεο. Οη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη 

θαη ζα αληηκεησπίζεη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ε Δηαηξεία ζρεηίδνληαη κε: 

 

Θίλδπλνο αγνξάο 
Αλαγλσξίδνληαο φηη νη ελ ιφγσ δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε Γηνίθεζε αλαζεσξεί δηαξθψο ην πξφγξακκα ελεξγεηψλ, κε ζηφρν ε Δηαηξεία λα δηαηεξήζεη θαη λα επεθηείλεη 

ην κεξίδην αγνξάο ηεο. 

 

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαζψο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

είλαη εθπεθξαζκέλν ζε επξψ. Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηνξηζκέλεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε λφκηζκα 

δηαθνξεηηθφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ, ε Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηελ πνιηηηθή ησλ ζπλαιιαγψλ κε πξνθαηαβνιηθφ δηαθαλνληζκφ 

κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. 

 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ηεο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. 

 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο πξνθχπηεη απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηηο πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνπο πειάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη δηελεξγεζέλησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Γπλεηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ν νπνίνο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ αδπλακία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

31/12/2015 31/12/2014

Ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 73.305,33 92.620,01

Απνζβέζεηο 124.406,06 47.457,98

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 197.711,39 140.077,99 

MACRO

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ 73.305,33 92.620,01 

MACRO

E.B.I.T.D.A. 197.711,39 140.077,99 
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πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία, ζε πιαίζην εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζέηεη φξηα ζην πφζν ζα 

εθηίζεηαη ζε θάζε κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά πξντφληα θαηαζέζεσλ, ε Δηαηξεία 

ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Οη θχξηεο πεγέο εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο απνηεινχληαη απφ ηνπο ηδηψηεο πειάηεο .  

 

Ζ εμαζθάιηζε ησλ επί πηζηψζεη απαηηήζεσλ απφ ηδηψηεο πειάηεο δηελεξγείηαη κέζσ ηεο επξείαο δηαζπνξάο ηεο πειαηεηαθήο 

βάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο ιήςεο επαξθψλ εμαζθαιίζεσλ θαηά πεξίπησζε. Ωζηφζν, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζεσξεί φηη δηαηξέρεη πςειφ θίλδπλν κε εμαζθάιηζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, ιακβάλεη επαξθείο 

εμαζθαιίζεηο θαη δηελεξγεί πξνβιέςεηο ψζηε ε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν λα αληαλαθιάηαη απφ ην χςνο θάζε 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

 

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη ε εμεχξεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

εκπξφζεζκε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη σο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην κέιινλ. 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο 

εκεξνκελίεο δηεπζέηεζεο απηψλ. 

 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο δελ 

ππεξέβαηλε ην ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαηά (€630.182,84) έλαληη (€464.844,66) ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο, κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 35,57% ή (€165.338,18) . 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζην πιαίζην βειηίσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο, έρεη ήδε δξνκνινγήζεη θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα 

ζεηξά ελεξγεηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε εκείσζε 2. 

 

Δ. πνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 
Ζ Δηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη κέρξη ζήκεξα δε δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα 

κέζσ ησλ νπνίσλ αζθεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο  

 

ΠΡ. Πηνηρεία θαη εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ επόκελε ρξήζε 
Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία δηαλχεη ην έβδνκν ζπλερφκελν έηνο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε παξάιιειε κείσζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Παξάιιεια, ε επξσπατθή νηθνλνκία δελ θαίλεηαη λα έρεη θαηνξζψζεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηαηεξήζηκε 

θαη ηζρπξή αλάθακςε, κε ηελ πςειή αλεξγία, ηα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο, ηα πξνβιήκαηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηελ εληεηλφκελε θξίζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο νξηζκέλσλ ρσξψλ λα δηαρέεη αλαζθάιεηα, ελψ ζε δηεζλέο επίπεδν, νη 

πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο πξνθαινχλ έληνλε αλεζπρία θαη νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα. 

31/12/2015
Κέρξη                      

1 έηνο

Από 1 έσο θαη 

2 έηε

Από 2 έσο θαη 

5 έηε

Ξάλσ από                        

5 έηε

Γάλεηα 537.403,47 0,00 0,00 0,00

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.013.760,30 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 100.378,32 100.378,32 142.202,62 0,00

31/12/2014
Κέρξη                      

1 έηνο

Από 1 έσο θαη 

2 έηε

Από 2 έσο θαη 

5 έηε

Ξάλσ από                        

5 έηε

Γάλεηα 766.362,47 0,00 0,00 0,00

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 1.609.586,51 0,00 0,00 0,00

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 100.378,32 100.378,32 193.680,90 0,00
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ην πιαίζην απηνχ ηνπ εμαηξεηηθά δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

ιακβάλεη ππφςε ηηο εγρψξηεο θαη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πηνζεηεί ηα απαηηνχκελα κέηξα ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο πξναλαθεξφκελεο θξίζεο. 

Θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ε ζρεηηθά κηθξή ειαζηηθφηεηα σζηφζν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δήηεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο , ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή νξγάλσζε, ηελ θνηλή δηαρείξηζε, ηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη εμέιημε, ηελ 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ,  απνηεινχλ ζεηηθά ζηνηρεία, ηθαλά γηα ηελ επίηεπμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηεο. 

 

Ε. Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηεο 
παξνύζαο εθζέζεσο 
Πέξαλ ησλ ήδε κλεκνλεζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ γεγνλφηα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

Καξνχζη 30 Ηνπλίνπ 3016 

Κε εθηίκεζε 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

Αγγεινο Βελέηεο 
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ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 
 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ

Ξάγην ελεξγεηηθό

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Θηίξηα & θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 21.531,56 23.699,63

Κεηαθνξηθά κέζα 2.693,37 0,03

Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο 853.679,07 835.613,93

Πύλνιν 877.904,00 859.313,59

MACRO

Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο MACRO

Ινηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 0,06 0,06

Έμνδα απμεζεο θεθαιαίνπ & έθδνζεο νκνινγηαθψλ 2.223,56 2.501,50

Ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα 4.783,33 6.183,33

Άδεηεο εθκεηαιιεχζεσο & ινηπά δηθαηψκαηα 110,33 190,33

Πύλνιν 7.117,28 8.875,22

MACRO

Πάγηα ππφ εθηέιεζε ή εγθαηάζηαζε 613.095,64 556.044,25

MACRO

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία MACRO

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 21.557,72 21.465,72

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 14.500,00 14.500,00

Πύλνιν 36.057,72 35.965,72

MACRO

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 0,00 0,00

Πύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 1.534.174,64 1.460.198,78

MACRO

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό MACRO

Απνζέκαηα MACRO

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή - Τπνπξντφληα θαη Τπνιείκαηα 0,00 148.963,93

Πύλνιν 0,00 148.963,93

MACRO
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Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο MACRO

Πειάηεο 1.293.048,42 1.904.181,00

Ινηπέο απαηηήζεηο 996.106,07 0,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο 4.999,80 0,00

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 56.741,72 0,00

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 62.235,41 3.568,81

Πύλνιν 2.413.131,42 1.907.749,81

MACRO

Πύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 2.413.131,42 2.056.713,74

MACRO

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 3.947.306,06 3.516.912,52

MACRO

ΞΑΘΖΡΗΘΝ MACRO

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ MACRO

Θαηαβιεκέλα θεθάιαηα MACRO

Κεηνρηθφ θεθάιαην 400.000,00 400.000,00

Πύλνιν 400.000,00 400.000,00

MACRO

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν MACRO

Απνζεκαηηθά λφκσλ ή θαηαζηαηηθνχ 133.600,00 133.600,00

Τπφινηπν θεξδψλ (δεκηψλ) εηο λέν 27.432,54 67.316,58

Πύλνιν 161.032,54 200.916,58

MACRO

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 561.032,54 600.916,58

MACRO

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ MACRO

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο MACRO

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 342.959,26 394.437,54

Πύλνιν 342.959,26 394.437,54

MACRO

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο MACRO 

Γάλεηα 537.403,47 766.362,47 

Πξνκεζεπηέο 1.066.198,48 986.951,34 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 41.541,08 26.710,21 

Ινηπνί θφξνη θαη ηέιε 450.609,41 118.899,21 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 75.118,07 41.083,32 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 872.443,75 581.551,85 

Πύλνιν 3.043.314,26 2.521.558,40 

MACRO 

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 3.386.273,52 2.915.995,94 

MACRO 
ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ, ΞΟΝΒΙΔΤΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 3.947.306,06 3.516.912,52 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ 
31/12/2015 31/12/2014

Πσιήζεηο 5.577.773,26 3.163.796,24

Θαζαξέο πσιήζεηο ρξήζεο 5.577.773,26 3.163.796,24

Κείνλ: Θφζηνο πσιήζεσλ (4.917.423,93) (2.466.202,50)

Κηθηφ θέξδνο 660.349,33 697.593,74

Ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 52.439,91 15.147,95

Πύλνιν 712.789,24 712.741,69

MACRO

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (354.118,02) (350.283,38)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (186.719,84) (210.456,90)

Ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα (έμνδα) (98.646,05) (59.381,40)

Ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα 73.305,33 92.620,01

Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο (83.024,29) (93.527,63)

Απνηειέζκαηα ζπλήζσλ εξγαζηψλ (9.718,96) (907,62)

Έζνδα (Έμνδα) επελδχζεσλ 11.376,00 10.235,30

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 1.657,04 9.327,68

Φφξνο εηζνδήκαηνο (41.541,08) (26.710,21)

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ (39.884,04) (17.382,53)

MACRO

Θέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή (€ αλά κεηνρή) MACRO

  Βαζηθά (0,4986) (0,2173)
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΔΥΠ 

Κεηνρηθό 

θεθάιαην

Ραθηηθό 

απνζεκαηηθό
πόινηπν εηο λέν Πύλνιν

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 

ζύκθσλα κε ηα Δ.Ι.Ξ. 400.000,00 133.600,00 84.699,11 618.299,11

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 1/1-

31/12/2014 κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 (17.382,53) (17.382,53)

πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 

ζύκθσλα κε ηα Δ.Ι.Ξ. 400.000,00 133.600,00 67.316,58 600.916,58

MACRO

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 

ζύκθσλα κε ηα Δ.Ι.Ξ. 400.000,00 133.600,00 67.316,58 600.916,58

πόινηπα θαηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 

ζύκθσλα κε ηα Δ.Ι.Ξ. 0,00 133.600,00 67.316,58 200.916,58

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο 1/1-

31/12/2015 κεηά απφ θφξνπο 0,00 0,00 (39.884,04) (39.884,04)

πόινηπα θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015 

ζύκθσλα κε ηα Δ.Ι.Ξ. 400.000,00 133.600,00 27.432,54 561.032,54
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΟΝΥΛ (Έκκεζε Κέζνδνο) 

 
 

  

31/12/2015 31/12/2014

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: MACRO

Θέξδε πξν θφξσλ 1.657,04 9.327,68

Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: MACRO

Απνζβέζεηο 124.406,06 47.457,98

Έζνδα ζπκκεηνρψλ (11.376,00) (10.235,30)

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 83.024,29 93.527,63

197.711,39 140.077,99

Ξιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: MACRO

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 148.963,93 (148.963,93)

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (441.715,21) 99.907,07

Κείσζε / (αχμεζε) καθξνπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ (92,00) 0,00

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 612.118,65 410.841,20

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (83.030,56) (93.553,39)

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 45.576,85 (149.933,93)

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 479.533,05 258.375,01

MACRO

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: MACRO

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (4.999,80) 0,00

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (198.289,92) (242.761,54)

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 6,27 25,76

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 11.376,00 10.235,30

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (191.907,45) (232.500,48)

MACRO

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: MACRO

Δηζπξάμεηο (Δμνθιήζεηο) δαλείσλ (228.959,00) (67.801,36)

Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (228.959,00) (67.801,36)

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

ρξήζεσο (α)+(β)+(γ)
58.666,60 (41.926,83)

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο 3.568,81 45.495,64

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 62.235,41 3.568,81
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Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 
Πξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο BOO PRODUCTIONS ΑΔ 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο BOO PRODUCTIONS ΑΔ , νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 

θαζψο θαη ην ζρεηηθφ πξνζάξηεκα.  

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο 

απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ.  Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ 

νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ 

έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςε φηη 

 

1) Θαηά παξέθθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα, δελ 

ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία. Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2015, ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο κε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο αλέξρεηαη ζε επξψ 38.058,74, κε ζπλέπεηα νη 

πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο λα εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά 38.058,74 επξψ, ηα ίδηα θεθάιαηα λα 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά επξψ 38.058,74 , ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο απμεκέλα θαηά 5.043,52 επξψ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ απμεκέλα θαηά € 33.015,22. 
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2) Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο απφ ηελ ρξήζε 2010  

κέρξη θαη ηε ρξήζε 2015. Ωο εθ ηνχηνπ  ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ απηψλ δελ έρνπλ θαηαζηεί 

νξηζηηθά. Ζ εηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλφλ  

θαηαινγηζηνχλ ζε κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη δελ έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα απηή ηελ 

ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απφ ηνλ έιεγρφ καο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο πξφβιεςεο πνπ ηπρφλ απαηηείηαη. 

 

Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο πηζαλέο  επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν ‘Βάζε γηα Γλψκε 

κε Δπηθχιαμε’, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ 

νηθνλνκηθή ζέζε ηεο BOO PRODUCTION ΑΔ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε 

ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Ινγηζηηθά Πξφηππα. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2 ηνπ πξνζαξηήκαηνο ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλφο νηη θαηα ηελ 

ιήμε ηεο θιεηφκελεο πεξηφδνπ ην ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο  ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαηά € 630.182,84. 

ηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο 

ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

 

Αζήλα,  15 Ηνπιίνπ 2016 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖ ΑΛΣ. ΕΑΒΗΣΑ 

Αξ Κ ΟΔΙ 13161 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ  ΟΔΙ 125 
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Ξξνζάξηεκα (ζεκεηώζεηο) επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2015 

(Πύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Λ.4308/2014) 

 

 

1. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξεία 

α) Δπσλπκία: BOO PRODUCTIONS A.E. 

β) Λνκηθφο ηχπνο: Αλψλπκε Δηαηξεία. 

γ) Πεξίνδνο αλαθνξάο: 1.1.2015 - 31.12.2015 

δ)  Γηεχζπλζε ηεο έδξαο: Ηεξνχ Ιφρνπ 26 Καξνχζη Λ. Αηηηθήο  

ε) ΓΔ.ΚΖ.: 69409303000 

ζη) Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

δ) Ζ Δηαηξεία  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία  κηθξή νληφηεηα. 

ε)  Ζ δηνίθεζε δειψλεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηνλ παξφληα 

λφκν. 

ζ) Σα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθθξάδνληαη ζε επξψ, πνπ απνηειεί ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο 

Δηαηξείαο.  

η) Σα πνζά δελ έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

2. Ξαξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πξννπηηθή ηεο Δηαηξείαο σο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε Ζ Δηαηξεία εληφπηζε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:  

Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 3.043.314,26 έλαληη βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ πνζνχ € 2.413.131,42.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε δηνίθεζε,  έρεη εθπνλήζεη κειέηε πξνεμνθιήζεσο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

γηα ηελ επφκελε πεληαεηία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ζεηηθή κειινληηθή πνξεία ηεο Δηαηξείαο.  

Ύζηεξα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα 

εμππεξεηεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, ζην άκεζν κέιινλ. Θαηά ζπλέπεηα νη παξνχζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζηε βάζε ηεο δπλαηφηεηαο νκαιήο ζπλέρηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο ζα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο νκαιήο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάθηεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κε ηα πνζά θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη κε ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο.  

 

3. Ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ άζθεζε θξίζεο θαη ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ απφ ηελ 

δηνίθεζε, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ, ηα αλαγλσξηδφκελα πνζά ησλ εζφδσλ, εμφδσλ, 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ. Απηέο νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία 

ηνπ παξειζφληνο θαη ζε ινηπνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη είλαη εχινγα γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

φκσο, κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο παξαδνρέο επαλεθηηκνχληαη ζε ζπλερή 

βάζε.   

Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο γίλνληαη θπξίσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ  παγίσλ, ηηο ζπκκεηνρέο, ηελ 

απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηηο πξνβιέςεηο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο εθφζνλ επηιέγεηαη ε εθαξκνγή ηεο. 

 

3.1. Αθνινπζνύκελεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 

Ζ Δηαηξεία γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

κεζφδνπο, ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ.  

 

3.1.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε 

πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη ην ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  
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Δηδηθφηεξα ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βηνινγηθψλ, πεξηιακβάλεη ην 

θφζηνο πξψησλ πιψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ, εξγαζίαο θαη άιιν θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ελ ιφγσ πάγην ζηνηρείν. 

Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κηα εχινγε αλαινγία ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη έκκεζα κε ην 

ηδηνπαξαγφκελν πάγην ζηνηρείν, ζην βαζκφ πνπ ηα πνζά απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο. Ζ 

Δηαηξεία δελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ πάγησλ ζηνηρείσλ καθξάο πεξηφδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο κε 

ηφθνπο εληφθσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ην κέξνο πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ. 

 

β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο (αξρηθφ 

θφζηνο θηήζεσο, πιένλ θάζε κεηαγελέζηεξε δαπάλε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κείνλ 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη δεκίεο απνκεηψζεσο). 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία 

εθηηκήζεθε σο αθνινχζσο: 

 Θηίξηα θαη ηερληθά έξγα: 20 έηε. 

 Κεραλήκαηα - Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10 έηε. 

 Κεηαθνξηθά κέζα επηβαηηθά 10 έηε. 

 Κεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά θ.ιπ. 10 έηε. 

 Έπηπια θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ 10έηε. 

Εεκία απνκεηψζεσο θαηαρσξίδεηαη φηαλ εθηηκάηαη φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ έρεη ππεξβεί ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ειέγρνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε ζρεηηθή 

δηαθνξά θαηαρσξίδεηαη σο δεκία απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα) θαη ηεο αμίαο 

ρξήζεσο απηψλ.  

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα, ηα επελδπηηθά αθίλεηα θαη ηα βηνινγηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, σο αθνινχζσο: 

 

γ) Γηαγξαθή 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζή ηνπο ή αλ ε Δηαηξεία δελ αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά 

νθέιε απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ηελ πψιεζή ηνπο.  

 

3.1.2. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ άδεηεο – παξαρσξήζεηο - δηθαηψκαηα, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, 

εκπνξηθέο επσλπκίεο θαη εκπνξηθά ζήκαηα.  

Ζ αμία ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο θηήζεσο ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

θάζε δαπάλε πνπ έρεη κεηαγελέζηεξα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ηζρχνο ηνπο, κεησκέλε θαηά ην 

πνζφ ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. 

Ζ αμία ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη θάζε δαπάλε 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ απηά λα ηεζνχλ ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, κεησκέλε θαηά ην πνζφ ησλ 

ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ηνπο. εκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη 

ζηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο πέξαλ ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ απφζβεζε ησλ αδεηψλ – παξαρσξήζεσλ - δηθαησκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο εληφο ηεο 

πεξηφδνπ ηζρχνο ηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απνζβέζεσο ζε 

10έηε.  

Σα εκπνξηθά ζήκαηα δελ απνζβέλνληαη θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, ππφθεηληαη φκσο 

ζε εηήζην έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο.  

Ζ απφζβεζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

3.1.3. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

3.1.3.1. Ππκκεηνρέο 

Οη ζπκκεηνρέο παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ππνθείκελεο ζε έιεγρν απνκεηψζεσο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο ή γεγνλφηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο ελδέρεηαη λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκίεο απνκεηψζεσο 
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θαηαρσξίδνληαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ωο αλαθηήζηκε αμία 

ζεσξείηαη ε αμία ρξήζεσο πνπ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή, 

ζηελ επφκελε πεληαεηία θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηεο αμίαο ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο. 

 

Οη ζπγγελείο Δηαηξείεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

3.1.3.2. Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, δειαδή ζην θφζηνο πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ (ή ηακεηαθψλ 

ηζνδχλακσλ) ή ηελ εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ απφθηεζε, πιένλ δαπάλεο αγνξάο. 

 

β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 

κείνλ ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο.  

 

γ) Γηαγξαθή 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί 

ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή κεηαβηβαζηνχλ νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

θπξηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ. 

 

3.1.4. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

3.1.4.1. Ρξέρσλ θόξνο 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη: 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 Σνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν.  

Οη δηαθνξέο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο, θαηά ηελ νπνία 

βεβαηψλνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ Δηαηξεία. 

Δηαηξεία
Ξνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Ινγηζηηθό 

ππόινηπν

Πύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ

Πύλνιν 

πνρξεώζεσλ
Ξσιήζεηο

Απνηέιεζκα 

κεηά θόξσλ

DIGI 8 A.E. 14,22% 14.500,00 638.326,05 426.756,65 911.499,64 216.415,50

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00

πόινηπν 14.500,00

MACRO

Δηαηξεία
Ξνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Ινγηζηηθό 

ππόινηπν

Πύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ

Πύλνιν 

πνρξεώζεσλ
Ξσιήζεηο

Απνηέιεζκα 

κεηά θόξσλ

MACRO

DIGI 8 A.E. 14,22% 14.500,00 557.039,38 377.427,37 825.163,60 150.181,86

0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

πόινηπν 14.500,00

31/12/2014

31/12/2015
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3.1.4.2. Αλαβαιιόκελνη θόξνη 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη πξνθχπηνπλ φηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο (αλαζηξέςηκεο) δηαθνξέο κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο θαη 

θνξνινγηθήο βάζεσο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. 

 

3.1.5. Απνζέκαηα 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε 

Σα απνζέκαηα θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη 

θάζε ζηνηρείν ησλ απνζεκάησλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε.  

 

β) Κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρσξίζεσο, ηα απνζέκαηα (εθηφο απφ ρξεκαηηζηεξηαθά εκπνξεχκαηα θαη θπθινθνξνχληα 

βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) απνηηκνχληαη ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο 

θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεηξάο εμαληιήζεσο (F.I.F.O.). 

 

3.1.6. Ξξνθαηαβνιέο θαη ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη πξνθαηαβνιέο δαπαλψλ θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο (θαηαβαιιφκελα πνζά) θαη  απνηηκνχληαη 

κεηαγελέζηεξα ζην αξρηθφ θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πνζά βάζεη ηεο αξρήο ηνπ δνπιεπκέλνπ θαη ηπρφλ 

δεκίεο απνκεηψζεσο. Ζ απνκείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ δαπαλψλ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ιήπηεο ηνπ 

ζρεηηθνχ πνζνχ δελ είλαη ζε ζέζε νχηε λα εθπιεξψζεη ηελ δέζκεπζε πνπ αλέιαβε νχηε λα επηζηξέςεη ην ππφινηπν ηνπ 

πνζνχ. 

Σα ινηπά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεσο θαη απνηηκνχληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη αλαθηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη 

λα ιεθζεί. 

 

3.1.7. Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ηφζν θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξηζε, φζν θαη κεηαγελέζηεξα, απνηηκνχληαη ζηα 

νλνκαζηηθά πνζά ηνπο, εθηφο απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ιήμεσο, νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζην απνζβέζηκν θφζηνο  κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα απνηηκνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ 

μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη ζρεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 

β) Γηαγξαθή 

Κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, αθπξψλεηαη ή 

εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.  

 

3.1.8. Κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

α) Αξρηθή θαηαρώξηζε θαη κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε 

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ 

αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο. Γηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ είηε θαηά ηελ επαλεθηίκεζή είηε θαηά ην 

δηαθαλνληζκφ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηαρσξίδνληαη σο θέξδε ή δεκίεο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ.  

 

β) Γηαγξαθή 

Κηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε δηαγξάθεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε εθπιεξψλεηαη, 

αθπξψλεηαη ή εθπλέεη, δειαδή φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε πνπ ηελ δεκηνχξγεζε δελ πθίζηαηαη πιένλ.  

 

3.1.9. Ξξνβιέςεηο 

Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζην νλνκαζηηθφ πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί 

γηα ην δηαθαλνληζκφ ηνπο, εθηφο αλ ε απνηίκεζε ζηελ παξνχζα αμία ηνπ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ην 

δηαθαλνληζκφ ηνπο έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

 

 

 
20 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαηαρσξίδνληαη θαη απνηηκνχληαη ζηα πξνθχπηνληα απφ ηε λνκνζεζία νλνκαζηηθά 

πνζά θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

3.1.10. Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απφθηεζε πάγησλ ζηνηρείσλ θαηαρσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελα έζνδα 

(έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ) θαη κεηαθέξνληαη ηκεκαηηθά ζηα απνηειέζκαηα σο έζνδα θαη' αλαινγία ησλ απνζβέζεσλ ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ειήθζεζαλ, ελψ απηέο πνπ ιακβάλνληαη γηα θάιπςε εμφδσλ θαηαρσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα σο έζνδα ζηελ ίδηα πεξίνδν πνπ θαηαρσξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα έμνδα. 

 

3.1.11. Έζνδα θαη έμνδα 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξίδεη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, φηαλ απηά θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα.  

Δηδηθφηεξα: 

 Σα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαηαρσξίδνληαη εληφο ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία θαζίζηαληαη δνπιεπκέλα θαη 

εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη νπζηαζηηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπξηφηεηά ηνπο. 

 Σα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ ηνλ αγνξαζηή. 

 Σα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλαιιαγή κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα θαη ζεσξείηαη ζθφδξα πηζαλή ε 

εηζξνή ηνπο ζηελ νληφηεηα. 

 Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θαηαζθεπαζηηθά ζπκβφιαηα θαηαρσξίδνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ πνζνζηνχ 

νινθιεξψζεσο. 

  

3.1.12. Πηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεσο 

Σα θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεσο θαηαρσξίδνληαη αξρηθά θαη απνηηκνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηα νλνκαζηηθά πνζά, πνπ 

έρνπλ ιεθζεί ή θαηαβιεζεί. 

 

3.1.13. Δλδερόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ελδερφκελα δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο αληίζηνηρα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ε χπαξμή ηνπο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβνχλ ή δελ ζπκβνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα 

κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Σα ζηνηρεία απηά γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

3.1.14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ 

Οη αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνζαξκφδνληαη, εάλ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβάιινπλ πξνζαξκνγέο ηεο αμίαο 

ηνπο. Οη πξνζαξκνγέο απηέο γίλνληαη γηα ηέηνηα γεγνλφηα, σο ηελ εκεξνκελία εγθξίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σα κε δηνξζσηηθά, κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γεγνλφηα, γλσζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ είλαη ζεκαληηθά, ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

   

3.1.15. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο αμηνινγνχληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξηθή εκπεηξία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, αλακέλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 

3.2. Κεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ, κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη δηόξζσζε ζθαικάησλ 

πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

3.2.1. Κεηαβνιή ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ 

Οη κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ, θαηαρσξίδνληαη κε αλαδξνκηθή επαλαδηαηχπσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, ψζηε ηα 

παξνπζηαδφκελα θνλδχιηα λα είλαη ζπγθξίζηκα. 

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο κεηαβνιήο. 
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3.2.2 Κεηαβνιέο ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ 

Οη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαηαρσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν, ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη φηη πξνθχπηνπλ θαη 

επεξεάδνπλ απηή ηελ πεξίνδν θαη κειινληηθέο πεξηφδνπο, θαηά πεξίπησζε. Οη κεηαβνιέο απηέο δελ θαηαρσξίδνληαη 

αλαδξνκηθά. 

 

3.2.3. Γηόξζσζε ζθαικάησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ 

Οη δηνξζψζεηο ζθαικάησλ θαηαρσξίδνληαη κε ηελ αλαδξνκηθή δηφξζσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φισλ ησλ 

πεξηφδσλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη καδί κε ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν 2015 δελ εληνπίζηεθε ζθάικα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

 

4. Ξαξεθθιίζεηο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Όηαλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε Δηαηξεία παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαηάμεσο ηνπ λφκνπ γηα λα εθπιεξψζεη 

ηελ ππνρξέσζε ηεο εχινγεο παξνπζηάζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γλσζηνπνηεί θαη αηηηνινγεί επαξθψο 

ηελ παξέθθιηζε απηή.  

ηελ παξνχζα πεξίνδν δελ πξνέθπςε αλάγθε ηέηνηαο παξεθθιίζεσο. 

 

5. Πρέζεηο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξεώζεσο κε πεξηζζόηεξα από έλα θνλδύιηα ηνπ 

ηζνινγηζκνύ 

ην ινγαξηαζκφ «ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεηαη ην καθξνπξφζεζκν ηκήκα €342.959,26  

ππνρξεψζεσο πξνο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Σν αληίζηνηρν βξαρππξφζεζκν ηκήκα € 450.609,41 πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ «ινηπέο ππνρξεψζεηο». 

 

5.1. Θόζηνο Ξσιήζεσλ 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

Θφζηνο απνζεκάησλ 190.911,93 36.889,00

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.168.365,46 303.557,96

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 630.320,12 634.694,79

Ινηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 2.683.370,85 1.421.464,74

Έμνδα ελνηθίσλ 14.281,00 11.687,67

Έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 3.419,16 3.558,80

Ινηπέο παξνρέο ηξίησλ 2.676,26 2.761,99

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 86.058,35 5.325,52

Έμνδα κεηαθνξψλ 5.295,12 39,06

Έμνδα ηαμεηδίσλ 2.535,08 0,00

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 5.766,30 0,00

Ινηπά έμνδα 5.174,92 4.768,78

Έμνδα απνζβέζεσλ 119.249,38 41.454,19

πόινηπν 4.917.423,93 2.466.202,50
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5.2. Ινηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

5.3. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

Έζνδα απφ επηδνηήζεηο-επηρνξεγήζεηο 52.408,19 14.000,00

Θέξδε απφ εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 30,40 0,49

Ινηπά έζνδα 1,32 1.147,46

πόινηπν 52.439,91 15.147,95

31/12/2015 31/12/2014

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 265.340,64 268.167,68

Ακνηβέο θαη έμνδα ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 33.469,51 16.372,70

Δπεμεξγαζία απφ ηξίηνπο 1.686,00 1.761,33

Ινηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 150,00 234,00

Έμνδα αζθαιίζηξσλ 597,54 347,73

Έμνδα ελνηθίσλ 14.000,00 14.784,14

Έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 2.333,46 1.724,75

Ινηπέο παξνρέο ηξίησλ 10.954,08 11.410,35

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 2.519,88 8.193,96

Έμνδα κεηαθνξψλ 3.139,01 6.155,00

Έμνδα ηαμεηδίσλ 1.267,54 0,00

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 6.499,33 10.840,10

Ινηπά έμνδα 8.743,72 7.499,11

Έμνδα απνζβέζεσλ 3.417,31 2.792,53

πόινηπν 354.118,02 350.283,38



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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5.4. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

5.5. Ινηπά έμνδα εθκεηαιιεύζεσο 

Σα ινηπά έμνδα εθκεηαιιεχζεσο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

5.6. Θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο (θαζαξό) 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 133.641,59 113.487,16

Έμνδα αζθαιίζηξσλ 597,54 347,73

Έμνδα ελνηθίσλ 14.000,00 14.784,12

Έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ 2.335,22 1.724,76

Ινηπέο παξνρέο ηξίησλ 10.954,07 11.410,37

Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε 521,41 5.776,52

Έμνδα κεηαθνξψλ 3.139,00 7.015,97

Έμνδα ηαμηδίσλ 4.413,36 11.675,46

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 7.106,39 15.262,93

Ινηπά έμνδα 8.271,89 25.760,62

Έμνδα απνζβέζεσλ 1.739,37 3.211,26

πόινηπν 186.719,84 210.456,90

31/12/2015 31/12/2014

Φνξνινγηθά θαη ινηπά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 84.230,19 57.033,88

Εεκηέο απφ εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 4,85 0,00

Ινηπά έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 14.411,01 2.347,52

πόινηπν 98.646,05 59.381,40

31/12/2015 31/12/2014

Υξεσζηηθνί ηφθνη ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 79.742,12 91.570,36

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 3.288,44 1.983,03

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ 83.030,56 93.553,39

MACRO

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 6,27 25,76

Πύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 6,27 25,76

MACRO

Θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (έμνδα) (83.024,29) (93.527,63)



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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5.7. Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ πξνζδηνξίζζεθε σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

5.8. Θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή 

Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή έρεη σο αθνινχζσο: 

 

 

6. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελζώκαηα θαη άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

31/12/2015 31/12/2014

Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεσο 41.541,08 26.710,21

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (0,00) 0,00

Πύλνιν θόξσλ ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 41.541,08 26.710,21

MACRO

31/12/2015 31/12/2014

MACRO

Θέξδε / (δεκηέο)  πξν θφξσλ 1.657,04 9.327,68

MACRO

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (2015 29%, 2014 26%) 480,54 2.705,03

Φνξνινγηθή επίπησζε κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ 44.359,58 26.973,42

Έζνδα ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (3.299,04) (2.968,24)

Πύλνιν θόξσλ ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ Δζόδσλ 41.541,08 26.710,21

31/12/2015 31/12/2014

Θαζαξά θέξδε / (δεκηέο) απνδνηέα ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο
(39.884,04) (17.382,53)

MACRO

Κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία 80.000 80.000

MACRO

Βαζηθά θέξδε (δεκηέο) αλά κεηνρή (0,4986) (0,2173)



BOO PRODUCTIONS A.E. 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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6.1. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

 

Θηίξηα & 

θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο

Κεηαθνξηθά 

κέζα

Έπηπια & ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Ξάγηα ππό 

εθηέιεζε ή 

εγθαηάζηαζε

Πύλνιν

Αμία θηήζεσο

Θαηά ηελ 31/12/2013 54.201,82 4.322,18 1.055.758,58 616.441,44 1.730.724,02

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 296.158,73 0,00 296.158,73

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 (60.397,19) (60.397,19)

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Θαηά ηελ 31/12/2014 54.201,82 4.322,18 1.351.917,31 556.044,25 1.966.485,56

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 2.762,34 138.476,19 57.051,39 198.289,92

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν θαηά ηελ 31/12/2015 54.201,82 7.084,52 1.490.393,50 613.095,64 2.164.775,48

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Θαηά ηελ 31/12/2013 25.643,63 4.176,26 475.064,46 0,00 504.884,35

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 4.858,56 145,89 41.238,92 0,00 46.243,37

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Θαηά ηελ 31/12/2014 30.502,19 4.322,15 516.303,38 0,00 551.127,72

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 2.168,07 69,00 120.411,05 0,00 122.648,12

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Δπαλεθηίκεζε αθηλήησλ ζε εχινγεο αμίεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν θαηά ηελ 31/12/2015 32.670,26 4.391,15 636.714,43 0,00 673.775,84

Αλαπόζβεζηε αμία

Θαηά ηελ 31/12/2014 23.699,63 0,03 835.613,93 556.044,25 1.415.357,84

Θαηά ηελ 31/12/2015 21.531,56 2.693,37 853.679,07 613.095,64 1.490.999,64



BOO PRODUCTIONS A.E. 

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 
Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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6.4. Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ινηπά έμνδα 

εγθαηαζηάζεσο

Έμνδα απμεζεο 

θεθαιαίνπ & 

έθδνζεο 

νκνινγηαθώλ

Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα

Άδεηεο 

εθκεηαιιεύζεσο 

& ινηπά 

δηθαηώκαηα

Αμία θηήζεσο

Θαηά ηελ 31/12/2013 5.069,59 2.779,44 0,00 25.084,97

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 7.000,00 0,00

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Θαηά ηελ 31/12/2014 5.069,59 2.779,44 7.000,00 25.084,97

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν θαηά ηελ 31/12/2015 5.069,59 2.779,44 7.000,00 25.084,97

MACRO

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο MACRO

Θαηά ηελ 31/12/2013 5.069,53 0,00 0,00 24.774,64

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 277,94 816,67 120,00

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2014 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Θαηά ηελ 31/12/2014 5.069,53 277,94 816,67 24.894,64

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 277,94 1.400,00 80,00

Δθπνηήζεηο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Απνκείσζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 0,00 0,00 0,00 0,00

Πύλνιν θαηά ηελ 31/12/2015 5.069,53 555,88 2.216,67 24.974,64

MACRO

Αλαπόζβεζηε αμία MACRO

Θαηά ηελ 31/12/2014 0,06 2.501,50 6.183,33 190,33

Θαηά ηελ 31/12/2015 0,06 2.223,56 4.783,33 110,33



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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7. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Ο ινγαξηαζκφο κε θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ «Ινηπά» πνζνχ € 21.557,72 αθνξά δνζκέλεο εγγπήζεηο ελνηθίσλ θηι.

7.1 Απνηίκεζε ζηελ εύινγε αμηα 

Οη θαησηέξσ θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 Παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε 

Ζ εχινγε αμία ησλ δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίζηεθε κε πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ηνπο ξνψλ. 

Ζ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ βαζίζηεθε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο ηνπο. 

 

 

8. Ξξνβιέςεηο 

Ζ Δηαηξεία δελ δηελεξγεί πξνβιέςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ηεο νπνίαο ην χςνο θαηα ηελ 31.12.2015 αλέξρεηαη ζην 
πνζφ € 38.058,74 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 33.015,22 αθνξά πξνεγνχκελεο ρξήζεηο 

 
9. πνρξεώζεηο 

9.1.1 Γάλεηα 

α) Δμαζθαιίζεηο δαλείσλ 

Γελ ππάξρνπλ.    

β) Σξόλνο ιήμεσο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

 

9.1.2 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

 

 

9.2 Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο 

9.2.1 Ππλνιηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Ξηζησηηθό Ίδξπκα
Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο

Καθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 

πιεξσηέεο 

ζηελ επόκελε 

ρξήζε

Καθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο

Βξαρ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο

Καθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο 

πιεξσηέεο 

ζηελ επόκελε 

ρξήζε

Καθξ/ζκεο 

ππνρξεώζεηο

ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 56.819,81 0,00 0,00 200.471,38 0,00 0,00

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ 60.002,22 0,00 0,00 171.937,53 0,00 0,00

ΣΡΑΠΔΕΑ MARFIN ΔΓΛΑΣΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

ΠΔΗΡΑΗΩ FACTORING 420.581,44 0,00 0,00 393.953,42 0,00 0,00

Πύλνιν 537.403,47 0,00 0,00 766.362,47 0,00 0,00

31/12/2015 31/12/2014

31/12/2015 31/12/2014

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 342.959,26 394.437,54

πόινηπν 342.959,26 394.437,54



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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9.2.2 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 

Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

 

10. Ρόθνη πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ αμία πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ δελ  ελζσκαηψζεθαλ ηφθνη ζηελ αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
11. Θαηεγνξίεο θαη ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαζρνινχκελσλ αλά θαηεγνξία αλέξρεηαη ζε άηνκα: 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

MACRO

Πξνκεζεπηέο 1.066.198,48 986.951,34

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 481.021,06 410.414,39

πόινηπν 1.547.219,54 1.397.365,73

31/12/2015 31/12/2014

Αλάιπζε θόζηνπο εξγαδνκέλσλ: MACRO

Έμνδα κηζζνδνζίαο 1.296.088,98 567.454,70

Θνηλσληθέο επηβαξχλζεηο 271.018,71 117.458,00

Ινηπέο παξνρέο 240,00 300,10

Ππλνιηθό θόζηνο 1.567.347,69 685.212,80

MACRO

31/12/2015 31/12/2014 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 537.403,47 766.362,47 
Φφξνο Δηζνδήκαηνο 41.541,08 26.710,21 
Ινηπνί Φφξνη- Σέιε 450.609,41 118.899,21 

πόινηπν Α+Β 3.043.314,26 2.521.558,40 

MACRO 

πόινηπν Β   1.029.553,96   911.971,89 

31/12/2015 31/12/2014 

Πξνκεζεπηέο 1.066.198,48 986.951,34 
Δπηηαγέο πιεξσηέεο 481.021,06 410.414,39 
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 56.952,27 0,00 
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 75.118,07 41.083,32 
Πηζησηέο δηάθνξνη 334.470,42 171.137,46 
πόινηπν  Α 2.013.760,30 1.609.586,51 

MACRO 



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 
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Ζ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ επηβαξχλζεθε κε ηα εμήο πνζά: 

 

 

 

12.  Ξξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε κέιε δηνηθεηηθώλ, δηαρεηξηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ νξγάλσλ 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα. 

 

 

13. Σξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο, εγγπήζεηο, θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκό 

 

α) Σξεκαηννηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο 

Γελ ππάξρνπλ.  

 

β) Δγγπήζεηο  

Γελ ππάξρνπλ.  

 

γ) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο  

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2015.  

Θαηά ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη αζθεζεί θακηά αγσγή. Γηα ην ιφγν απηφ δελ θξίζεθε αλαγθαίνο ν ζρεκαηηζκφο νπνηαζδήπνηε 

πξνβιέςεσο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην γεγνλφο απηφ. 

 

14. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

Γελ ζπλέβεζαλ ηέηνηα γεγνλφηα. 

 

 

15. Ξξώηε εθαξκνγή 

Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απνηηκήζεσο θαη ζπληάμεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αληηκεησπίδεηαη σο 

αιιαγή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ. 

 

Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ εγγξαθψλ πξνζαξκνγήο επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 

1.1.2014 θαη ηελ 31.12.2014, νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ επί ησλ θαηαζηαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα Δ.Ι.Π.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2015 31/12/2014

Άηνκα:

Κηζζσηνί 14 14

Ζκεξνκίζζηνη 40 20

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 4 4

Πύλνιν 58 38

MACRO

31/12/2015 31/12/2014



BOO PRODUCTIONS A.E. 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 

 

 

 

 
30 

Ππκθσλία θαζαξήο ζέζεσο θαηά ηελ πξώηε εθαξκνγή 31/12/2014 31/12/2013 

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Γ.Ι..   600.916,58   618.299,11 

Γηαγξαθή εμφδσλ ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο     

Υξήζε εχινγεο αμίαο σο ηεθκαξηνχ θφζηνπο γηα ηα αθίλεηα     

Πξνζαξκνγή ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε βάζε ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπο     

Απνηίκεζε κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο     

Αλαηαμηλφκεζε θξαηηθήο επηρνξεγήζεσο ζηηο ππνρξεψζεηο     

Θαηαρψξηζε πξνβιέςεσο απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ     

Γηαγξαθή νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ     

Γηαγξαθή κεξηζκάησλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ιφγσ δηαλνκήο      

Γηαγξαθή ππνρξεψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε θαη Γ. απφ δηαλνκή      

Θαηαρψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξεψζεσο     

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Δ.Ι.Ξ.   600.916,58  618.299,11 

  

 

 

ΑΘΖΛΑ, 30 ΗΝΛΗΝ 2016 

 

 

   Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

 

 

Βελέηεο Άγγεινο 

ΡΝ ΚΔΙΝΠ ΡΝ Γ.Π. 

 

 

Ληθνιαθόπνπινο 

Ξαλαγηώηεο 

Ν ΙΝΓΗΠΡΖΠ 

 

 

Ξέξξαο Ξαλαγηώηεο    

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαηψλεηαη φηη ην αλσηέξσ Πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη απφ 30 ζειίδεο  είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε 
Διέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 15 Ηνπιίνπ 2016. 
 

 

Αζήλα,  15 Ηνπιίνπ 2016 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖ ΑΛΣ. ΕΑΒΗΣΑ 

Αξ Κ ΟΔΙ 13161 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ  ΟΔΙ 125 
 


