THE ART OF COMEDY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης ∆εκεµβρίου 2016 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 69027703000
2016

2015

Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο

0,05
10.675,71
2.230,87
53.104,36
66.010,99

237.774,27
12.211,11
3.766,95
71.373,27
325.125,60

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

4.600,12
70.611,11

0,12
325.125,72

Λοιπά
Σύνολο

7.520,96
7.520,96

5.010,96
5.010,96

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

78.132,07

330.136,68

1.396,91
13.894,31
15.291,22

648,10
7.900,52
8.548,62

Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

760.362,20
1.030.754,57
1.408,38
368.919,83
2.161.444,98

867.503,70
259.080,01
866,10
830.687,09
1.958.136,90

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2.176.736,20
2.254.868,27

1.966.685,52
2.296.822,20

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

78.745,55
1.339.054,47
1.417.800,02
1.477.800,02

78.745,55
1.394.268,39
1.473.013,94
1.533.013,94

Προβλέψεις
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

68.255,17
68.255,17

68.255,17
68.255,17

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

270.568,60
84.849,66
48.994,47
53.878,32
219.990,03
30.532,00
708.813,08

322.907,53
114.950,83
120.767,27
30.634,54
104.719,25
1.573,67
695.553,09

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

708.813,08

695.553,09

2.254.868,27

2.296.822,20

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία
(Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγµα Β.2.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης ∆εκεµβρίου 2016 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 69027703000
2016
4.146.178,38
-2.789.230,17
1.356.948,21
5.099,38
1.362.047,59
-586.948,99
-456.132,59
-83.304,37

2015
2.943.433,96
-1.831.836,49
1.111.597,47
8.052,03
1.119.649,50
-386.750,44
-25.512,71
-1.245,52

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

0,00

0,00

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων

0,00

0,00

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία

0,00

0,00

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων

0,00

0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος

0,00
235.661,64
0,00
-3.825,90
231.835,74

796,00
706.936,83
0,00
-3.393,89
703.542,94
-209.274,55

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

231.835,74

494.268,39

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χαρίκλεια Σεφερλή
Α.∆.Τ. Μ504188

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τσαχνόπουλος Χρήστος
Α.∆.Τ. ΑΕ 590377

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ
Σεφερλής Μάρκος
Α.∆.Τ. ΑΚ 001358

Επωνυµία.
(Παρ.3(α) άρθου 29).
Νοµικός Τύπος.
(Παρ.3(β) άρθου 29).
Περίοδος αναφοράς.
(Παρ.3(γ) άρθου 29).
∆ιεύθυνση Εδρας.
(Παρ.3(δ) άρθου 29).
∆ηµόσιο µητρώο.
(Παρ.3(ε) άρθου 29).
Συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
(Παρ.3(στ) άρθου 29).
Εκκαθάριση.
(Παρ.3(ζ) άρθου 29).
Κατηγορία οντότητας.
(Παρ.3(η) άρθου 29).
Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικων
καταστασεων.
(Παρ.3(θ) άρθου 29).
Παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της
οντότητας ως συνεχιζοµενη
δραστηριότητα.
(Παρ.4 άρθου 29).
Συνοπτική αναφορά των
λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα
επιµέρους στοιχεία των
χρηµατοοικονοµικών της
καταστάσεων.
(Παρ.5 άρθου 29).
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Ανώνυµη
Εταιρεία
01/01/2016-31/12/2016
Λ.ΦΙΛΙΚΩΝ 86 ΚΑΙ ΒΑΜΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 12131
Γ.Ε.ΜΗ.
Αρ.69027703000
Η εταιρεία λειτουργεί ως
συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Η εταρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Η εταιρεία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου
2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία
των µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014.
Οι παρούσες χρηµατοικονοµικές καταστάσεις
έχουν συνταχθεί σε πληρη συµφωνία µε τον
νόµο 4308/2014.

∆εν υπάρχουν.

Για την παρακολούθηση των επι µέρους στοιχειων των χρηµατ/κων
καταστάσεων η οντότητα ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικες
πολιτικές:
1.Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτησης
µείον αποσβέσεις και ,όταν κρίνεται ότι είναι µονίµου χαρακτήρα,
µείον ζηµιές αποµείωσης.Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% .
2.Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µειον
αποσβέσεις και ,όταν κρίνεται ότι είναι µονίµου χαρακτήρα, µείον
ζηµιές αποµείωσης.Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται µε ετήσιο
συντελεστή:
ι)µηχανολογικός εξοπλισµός 10%
ιι)µέσα µεταφοράς ατόµων 16%
ιιι)µεταφορικά µέσα εµπορευµάτων 12%
ιv)H/Y 20%
v)λοιπός εξοπλισµός 10 %
6.Κατά την διάθεση των ενσώµατων , άυλων , και χρηµατοοικονοµικών
παγίων περιουσιακών στοιχείων η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας
και τιµήµατος διάθεσης αυτών ,αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµιά στην
κατάσταση αποτελεσµάτων.
7.Τα πάσης φύσεως αποθέµατα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία
µεταξύ της αξίας κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.Το
κόστος κτήσης των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του
µέσου σταθµικού όρου η οποία ακολουθείται πάγια.Σε περίπτωση
ζηµίας που προκύπτει από την επιµέτρηση των αποθεµάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία , όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους
κτήσης ,αναγνωρίζεται στις ζηµιές αποµείωσης και επιβαρύνει το
κόστος πωλήσεων στην κατάσταση αποτελεσµάτων.Σε περίπτωση
ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών αποµείωσης αποθεµάτων τα σχετικά ποσά
εµφανίζονται στο κονδύλι ''αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων΄΄στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη παρουσίαση.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισµού ζηµιάς αποµείωσης.
8.Οι εµπορικές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µειον τις
εκτιµωµενες ζηµίες αποµείωσης.
∆εν συνέτρεξε περίπτωση αποµείωσης απαιτήσεων.
9.Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης
(καταβαλλόµενα ποσά).Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό
κόστος χρήσης µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δεδουλευµένου και τυχόν ζηµιές αποµέιωσης.∆εν συνέτρεξε περίπτωση
αποµείωσης προκαταβoλών.
10.Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης.Μεταγενέστερα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία
µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

11.Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από
την υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στο ονοµαστικό ποσό
που προκυπτει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
12.Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά.

13.Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και
επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να
απαιτηθεί για τον διακανινισµό τους.
14.∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµηση είτε κατά τον
διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων , συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων ,αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιες της
περιόδου στην οποία προκύπτουν.
17.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν α)µεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητα τους,β)τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον
αγοραστή γ)τα οικονοµικά οφέλη από την συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην
οντότητα.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού ανταλλάγµατος
της συναλλαγής.Εναλλακτικά όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση
στις οικονοµικές καταστάσης τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και
κατασκευαστικά συµβόλαια επιµετρώνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης.Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάση της αρχής
του δεδουλευµένου.
18.Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει
της αρχής του δεδουλευµένου.
19.Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική
αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικες
καταστάσεις µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την συναλλαγή.Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ι)τα νοµισµατικά στοιχεία
µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του
ισλολογισµού , ιι)τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο
νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσης , µετατρέπονται µε την
ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.Οι συναλλαγµατικές διαφορές που
προκύπτουν από διακανοσιµό νοµισµατικών στοιχείων ή από την
µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής
κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά την σύνταξη προγενέστερων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ,αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
της περιόδου που προκύπτουν.
20.Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φορων.
21.Τα κονδύλια της καθαρής θέσης καταχωρούνται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά ποσά που έχουν ληφθεί ή
καταβληθεί.
22.Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών
αναγνωρίζονται αναδροµικά µε την διόρθωση ι)των λογιστικών αξιών
των περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων , και της καθαρής
θέσης, σωρευτικά για την µεταβολή που προκύπτει κατά την έναρξη
και λήξη της συγκριτικής και τρέχουσας περιόδου, ιι)των εσόδων των
κερδών , εξόδων και ζηµιών όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
23.Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην
περίοδο στην οποία διαπιστώνεται οτι προκύπτουν και επηρεάζουν
αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους κατά περίπτωση.Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά.
24.Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 16.
(Παρ.6 άρθρου 29).
Συσχέτιση περιουσιακού
στοιχείου µε περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισµού.
(Παρ.7 άρθρου 29).
Πίνακας ενσώµατων και άυλων
περιουσικών στοιχείων.

∆εν προέκυψε ανάγκη παρέκκλισης .

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται
µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού.

(Παρ.8 άρθρου 29).

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας παγίων
Μηχ/κος

Ιδιοχρησ/µενα ακίνητα
Γη
Αξία κτήσης

Κτίρια

Μεταφορικά

Εξοπλ/µος

Μεσα

Λοιπος

Λοιπα

Συνολο

Εξοπλ/µος

Αυλα

Παγιων

19.116,04

106.218,04

130.753,48

181.572,60

43.677,42

481.337,58

19.115,99

1.535,40

19.268,91

8.301,11

0,00

48.221,41

0,00

94.006,93

58.380,21

171.040,62

39.077,30

362.505,06

0,05

10.675,71

53.104,36

2.230,87

4.600,12

70.611,11

Αποσβέσεις
2016
Αποσβέσεις
εως 31/12/16
Λογιστική
αξία 31/12/16

Περίπτωση επιµέτρησης στην
εύλογη αξία.
(Παρ.10 άρθρου 29).
Χρέος της οντότητας το οποίο
καλύπτεται από εξασφαλίσεις.
(Παρ.13 άρθρου 29).
Ποσά υποχρεώσεων της οντότητας
που καθίστανται απαιτητά µετά
από 5 έτη από την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
(Παρ.14 άρθρου 29).
Χρηµατοοικονοµικές δεσµέυσεις
εγγυήσεις.
(Παρ.16 άρθρου 29).
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους,
συχνότητας ή σηµασίας .
(Παρ.17 άρθρου 29).
Ποσά τόκων περιόδου µε τα
οποία αυξήθηκε το κόστος
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε το άρθρο 20.
(Παρ.18 άρθρου 29).
Μέσος όρος απασχολόυµενων
στην περίοδο.
(Παρ.23 άρθρου 29).

Προκαταβολές και πιστώσεις σε
µέλη ∆.Σ.
(Παρ.25 άρθρου 29).
Άρθρο 30 παράγραφος 9
Ν.4308/2014.
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις.

Λοιπά

∆ε συνέτρεξε περίπτωση επιµέτρησης στην ευλογη αξία .

∆εν υφίσταται χρέος µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

∆εν υφίστανται τέτοια ποσά.

∆εν υφίστανται.

∆εν υφίστανται .

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

1.Μέσος όρος προσωπικού 50 άτοµα
2.Υπαλληλικό προσωπικό 50 άτοµα
3.Αµοιβές Υπαλληλων 728.866,51 €
Κοινωνικές επιβαρύνσεις Υπαλλήλων 200.237,27 €

∆όθηκαν Αµοιβές στο µέλος στου ∆.Σ. Βλάσση Ανδρέα ποσό 10.000,00 ευρώ.
Οι µικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες µόνο των παραγράφων
3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23,και 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.
1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2010-2016 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν.
2.Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτίµησης και συντάξεως χρηµ/κων
καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και µεθόδων.
Η εταιρεία έκρινε πως οι αναδροµικές προασαρµογές δεν είναι πρακτικά
ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 37 του
Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα ΕΛΠ.Τα στοιχεία των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Ν.4308/2014.
Αθήνα 10/07/2017
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