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1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "THE ART OF COMEDY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε." 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 

2017. 

 Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη πέμπτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 

έως και 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 2017 είναι τα εξής: 

 Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα ευρώ 4.174.160,97  έναντι των ευρώ 4.146.178,38 της προηγούμενης χρήσης. 

Το μικτό αποτέλεσμα  ανήλθε στο ποσό των ευρώ 958.029,73, έναντι των μικτών κερδών ευρώ 1.356.948,21 της προηγούμενης 

χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων, πλέον εκτάκτων εσόδων, 

παρέμειναν κέρδη χρήσης ευρώ 343.315,57, έναντι των κερδών ευρώ 231.835,74 της προηγούμενης χρήσης. 

      

 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

     Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017, σας παραθέτουμε τους παρακάτω 

αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 

 
2.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

    Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2017. Ωστόσο, η Διοίκηση 

για τα επόμενα χρόνια έχει ως στόχο την εκμετάλλευση ευκαιριών για ανάπτυξη και επέκταση. 

 

3.ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. 

    Η εταιρεία  διαθέτει 3 υποκαταστήματα :  1) ΘΕΑΤΡΟ CORONET ΦΡΥΝΗΣ 11   ΤΚ: 11634 ΑΘΗΝΑ 

                                           2) ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ  ΚΟΔΡΑΤΟΥ 1   ΤΚ: 10437 ΑΘΗΝΑ 

                                           3) ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ ΜΕΝΑΔΡΕΙΟ ΑΚΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 0   ΤΚ: 18533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4.ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

     Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το 

Διοικητικό Συμβούλιο.   

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος. 

     Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι  το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της 

είναι σε €. 

Κίνδυνος επιτοκίου. 

     Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος. 
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     Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια 

μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας. 

     Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και 

εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη 

επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υφίσταται θέματα περιβάλλοντος , καθώς το είδος και των μέγεθος των εργασιών της εταιρείας δεν έχουν κανένα 

απολύτως περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 

 6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

Λόγω του ελάχιστου (μικρού <50)  αριθμού προσωπικού και μεγέθους της εταιρείας,  δεν υφίστανται κανονισμοί για την  

πολιτική επί εργασιακών σχέσεων. Η Διοίκηση της εταιρείας ακολουθεί μόνιμα : 

-  Πολιτική ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 

- Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

- Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών 

 

7.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

     Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2017 ήτοι  την 31/12/2017 έως σήμερα, δεν έχουν 

συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές 

ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας. 

 
8.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

     Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου της εταιρείας. 

 

9.ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

     Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα για τη χρήση 2017, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4308/2014( 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ).  

Οικονομική Κατάσταση της Επιχειρήσεως μας κατά την 31-12-2017: 
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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 Δεκεμβρίου 2017  -  15η  Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :  69027703000 

  2017   2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα 0,05   0,05 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 9.192,57   10.675,71 

Λοιπός εξοπλισμός 51.692,89   55.335,23 

Σύνολο 60.885,51   66.010,99 

        

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα 4.140,12   4.600,12 

Σύνολο 4.140,12   4.600,12 

        

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

Λοιπά 0,00   7.520,96 

Σύνολο 0,00   7.520,96 

        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 65.025,63   78.132,07 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Εμπορεύματα 902,11   1.396,91 

Προκαταβολές για αποθέματα 36.604,23   13.894,31 

Σύνολο 37.506,34   15.291,22 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις 1.358.505,91   760.362,20 

Λοιπές απαιτήσεις 95.950,87   1.030.754,57 

Προπληρωμένα έξοδα 3.985,99   1.408,38 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 904.692,75   368.919,83 

Σύνολο 2.363.135,52   2.161.444,98 

        

Σύνολο κυκλοφορούντων 2.400.641,86   2.176.736,20 

Σύνολο ενεργητικού 2.465.667,49   2.254.868,27 
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Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 60.000,00   60.000,00 

Σύνολο 60.000,00   60.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 78.745,55   78.745,55 

Αποτελέσματα εις νέο 1.682.370,04   1.339.054,47 

Σύνολο 1.761.115,59   1.417.800,02 
Σύνολο καθαρής θέσης 1.821.115,59   1.477.800,02 

        

Προβλέψεις       

Λοιπές προβλέψεις 0,00   68.255,17 

Σύνολο 0,00   68.255,17 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 136.045,29   270.568,60 

Φόρος εισοδήματος 78.791,11   84.849,66 

Λοιποί φόροι και τέλη 15.718,01 
 

48.994,47 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 39.198,83   53.878,32 

Λοιπές υποχρεώσεις 328.816,25   219.990,03 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 45.982,41   30.532,00 

Σύνολο 644.551,90   708.813,08 

Σύνολο υποχρεώσεων 644.551,90   708.813,08 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.465.667,49   2.254.868,27 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  
  

  
  

  
  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ 

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2017  -  15η  Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :    69027703000 

  2017   2016 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.174.160,97   4.146.178,38 
Κόστος πωλήσεων -3.216.131,24   -2.789.230,17 
Μικτό αποτέλεσμα 958.029,73   1.356.948,21 
Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00   5.099,38 
  958.029,73   1.362.047,59 
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Έξοδα διοίκησης -370.861,25   -586.948,99 
Έξοδα διάθεσης -59.985,32   -456.132,59 
Λοιπά έξοδα και ζημιές -2.400,00   -83.304,37 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00    0,00 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 524.783,16   235.661,64 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 58,26   0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -19.836,24   -3.825,90 
Αποτέλεσμα προ φόρων 505.005,18   231.835,74 
Φόροι εισοδήματος -161.689,61   0,00 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 343.315,57   231.835,74 
        
 
 
 

Αθήνα 10/08/2018 
 
 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                           Σεφερλής Μάρκος                                  Χαρίκλεια Σεφερλή                                Τσαχνόπουλος Χρήστος 
                            Α.Δ.Τ. ΑΚ 001358                                     Α.Δ.Τ. Μ504188                                          Α.Δ.Τ. ΑΕ 590377 
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2.  Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «THE ART OF COMEDY 

KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» 

 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «THE ART OF COMEDY KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
Α.Ε. » (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις  των θεμάτων που  μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας 
“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «THE ART OF COMEDY KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. » κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:  

1.Στον λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Εμπορικές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις 
και ακίνητα υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση για τα οποία  έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη ποσού € 445 χιλ. 
περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη υπολείπεται κατά το ποσό 
€  117 χιλ περίπου. 

2.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2012 
έως 2017 και εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν 
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, 
δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 
εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017          

Σελιδα 8 από 14 
 

 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη 
ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται 
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 
την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να 
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή 
συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 
και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την «THE ART OF COMEDY KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 
Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 3/9/2018 

O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

Α.Μ  Σ.Ο.Ε.Λ  14001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ 
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3. Προσάρτημα της  «THE ART OF COMEDY KΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» της 31ης Δεκεμβρίου 2017 

 

THE ART OF COMEDY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2017 & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2017-31/12/2017 

Βάσει του Ν.4308/2014 

Επωνυμία. THE ART OF COMEDY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 
(Παρ.3(α) άρθου 29). 

 Νομικός Τύπος. Ανώνυμη 
(Παρ.3(β) άρθου 29). Εταιρεία 

Περίοδος αναφοράς. 

01/01/2017-31/12/2017 (Παρ.3(γ) άρθου 29). 

Διεύθυνση Εδρας. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 45-47 ΤΚ 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
(Παρ.3(δ) άρθου 29). 

 Δημόσιο μητρώο. Γ.Ε.ΜΗ. 
(Παρ.3(ε) άρθου 29). Αρ.69027703000 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η εταιρεία λειτουργεί ως 
(Παρ.3(στ) άρθου 29). συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

Εκκαθάριση. 

Η εταρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση. (Παρ.3(ζ) άρθου 29). 

Κατηγορία οντότητας. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 
(Παρ.3(η) άρθου 29). 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία 

   
των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014. 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικων Οι παρούσες χρηματοικονομικές καταστάσεις  
καταστασεων. έχουν συνταχθεί σε πληρη συμφωνία με τον 
(Παρ.3(θ) άρθου 29). νόμο 4308/2014. 

Παράγοντες που θέτουν σε 
      κίνδυνο την προοπτική της 
      οντότητας ως συνεχιζομενη Δεν υπάρχουν. 

δραστηριότητα. 
      (Παρ.4 άρθου 29). 
      Συνοπτική αναφορά των  Για την παρακολούθηση των επι μέρους στοιχειων των χρηματ/κων  

λογιστικών πολιτικών που καταστάσεων η οντότητα ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικες  
ακολουθεί η οντότητα για τα  πολιτικές: 
επιμέρους στοιχεία των  1.Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτησης 
χρηματοοικονομικών της  μείον αποσβέσεις και ,όταν κρίνεται ότι είναι μονίμου χαρακτήρα,   
καταστάσεων. μείον ζημιές απομείωσης.Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με  
(Παρ.5 άρθου 29). 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% 
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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. 

   
Δεν συνέτρεξε περίπτωση υπολογισμού ζημιάς απομείωσης. 

         
   

8.Οι εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μειον τις 

   
εκτιμωμενες ζημίες απομείωσης. 

   
Δεν 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.Δεν 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.Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον 

   
διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων , συμπεριλ- 

   
αμβανομένων των προβλέψεων ,αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιες της 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
της 31ης Δεκεμβρίου 2017          

Σελιδα 12 από 14 
 

   
περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

         
   

17.Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν α)μεταβιβά- 

   
ζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέ- 

   
ονται με την κυριότητα τους,β)τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον 

   
αγοραστή γ)τα οικονομικά οφέλη από την συναλλαγή μπορούν να επ- 

   
ιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην 

   
οντότητα.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμ- 

   
βόλαια 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 ολοκληρ- 

   
ωμένης 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 συναλ- 

   
λαγή.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 αποτιμ- 

   
ούνται 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 λογισ- 

   
τικών 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 αλ- 
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λαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

         
   

24.Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της 
      παραγράφου 2 του άρθρου 16. Δεν προέκυψε ανάγκη παρέκκλισης . 

(Παρ.6 άρθρου 29). 
      Συσχέτιση περιουσιακού  
      στοιχείου με περισσότερα από  Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται 

ένα κονδύλια του ισολογισμού. με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 
(Παρ.7 άρθρου 29). 

      Πίνακας ενσώματων και άυλων 

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας παγίων 

περιουσικών στοιχείων. 

(Παρ.8 άρθρου 29). 

 
Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Μηχ/κος Μεταφορικά Λοιπος Λοιπα Συνολο 

 
Γη Κτίρια Εξοπλ/μος Μεσα Εξοπλ/μος Αυλα Παγιων 

Αξία κτήσης 
 

19.116,04 106.218,04 130.753,48 225.902,43 43.677,42 525.667,41 

Αποσβέσεις 
       2017 
 

0,00 1.483,14 18.328,96 29.643,21 460,00 49.915,31 

Αποσβέσεις 
       

εως 31/12/17 
 

19.115,99 97.025,47 95.978,08 208.984,94 39.537,30 
460.641,78 
 

Λογιστική 
       αξία 31/12/17 
 

0,05 9.192,57 34.775,40 16.917,49 4.140,12 65.025,63 

Περίπτωση επιμέτρησης στην 
      εύλογη αξία. Δε συνέτρεξε περίπτωση επιμέτρησης στην ευλογη αξία . 

(Παρ.10 άρθρου 29). 
      Χρέος της οντότητας το οποίο  
      καλύπτεται από εξασφαλίσεις. Δεν υφίσταται χρέος με εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

(Παρ.13 άρθρου 29). 
      Ποσά υποχρεώσεων της οντότητας 
      που καθίστανται απαιτητά μετά 
      από 5 έτη από την ημερομηνία Δεν υφίστανται τέτοια ποσά. 

του ισολογισμού. 
      (Παρ.14 άρθρου 29). 
      Χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις 
 εγγυήσεις. Δεν υφίστανται. 

(Παρ.16 άρθρου 29). 
 Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους, 
      συχνότητας ή σημασίας . Δεν υφίστανται . 

(Παρ.17 άρθρου 29). 
 Ποσά τόκων περιόδου με τα  
      οποία αυξήθηκε το κόστος  
      απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

σύμφωνα με το άρθρο 20. 
      (Παρ.18 άρθρου 29). 
      Μέσος όρος απασχολόυμενων  1.Μέσος όρος προσωπικού 70 άτομα 

στην περίοδο. 2.Υπαλληλικό προσωπικό 70 άτομα 
(Παρ.23 άρθρου 29). 3.Αμοιβές Υπαλληλων 827.141,76€ 

   
Κοινωνικές επιβαρύνσεις Υπαλλήλων 219.149,47€ 
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    Προκαταβολές και πιστώσεις σε  Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

     μέλη  Δ.Σ.  
(Παρ.25 άρθρου 29).  

Άρθρο 30 παράγραφος 9 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων  
Ν.4308/2014. 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23,και 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 1.Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

   
2012-2017 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων 

   
και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοπ- 

   
οιηθούν. 

         Λοιπά 
  

Δεν υφίστανται . 

   
 

   
 

   
 

Αθήνα 10/08/2018 
 
 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ                                   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
                           Σεφερλής Μάρκος                                  Χαρίκλεια Σεφερλή                                Τσαχνόπουλος Χρήστος 
                            Α.Δ.Τ. ΑΚ 001358                                     Α.Δ.Τ. Μ504188                                          Α.Δ.Τ. ΑΕ 590377 

 
 

 

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, που αποτελούνται από δεκατέσσερις (14) σελίδες, είναι αυτές που αναφέρονται στην 

έκθεση ελέγχου μας, με ημερομηνία 3/9/2018. 

 

Αθήνα, 3/9/ 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Μπατσούλης Γιώργος 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14001 

Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ 

 

 


	2.ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	8.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018
	9.ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

