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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας " FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας " FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ“, οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας " FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και  την 
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χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή στην σημείωση 1 στ’ του Προσαρτήματος στην οποία γίνεται αναφορά  στο 

γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.  Η 

διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων 

του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο 
αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2016. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία " FOSS ON AIR 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 23  Ιουνίου 2017 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΖΩΗ  ΣΟΦΟΥ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14701 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός της 31/12/2016 

    Ποσά σε € Σημ. 2016 

 

2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

    Ενσώματα πάγια 

    Λοιπός εξοπλισμός 

 

6.772,68 

 

0,01 

Σύνολο 

 

6.772,68 

 

0,01 

Άυλα πάγια στοιχεία 

    Λοιπά άυλα 

 

6.046,68 

 

1.740,02 

Σύνολο 

 

6.046,68 

 

1.740,02 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

   Λοιπά 

 

4.000,00 

 

0,00 

Σύνολο 

 

4.000,00 

 

0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 

 

16.819,36 

 

1.740,03 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

    Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

   Εμπορικές απαιτήσεις 

 

35.067,20 

 

228.422,50 

Λοιπές απαιτήσεις 

 

8.525,90 

 

0,00 

Προπληρωμένα έξοδα 

 

143.695,51 

 

0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

97.281,27 

 

115.056,25 

Σύνολο 

 

284.569,88 

 

343.478,75 

Σύνολο κυκλοφορούντων 

 

284.569,88 

 

343.478,75 

Σύνολο ενεργητικού 

 

301.389,24 

 

345.218,78 

Καθαρή θέση 

    Καταβλημένα κεφάλαια 

    Κεφάλαιο 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

Σύνολο 

 

50.000,00 

 

50.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

    Αποτελέσματα εις νέο 

 

-393.787,65 

 

-71.663,54 

Σύνολο 

 

-393.787,65 

 

-71.663,54 

Σύνολο καθαρής θέσης 

 

-343.787,65 

 

-21.663,54 

Υποχρεώσεις 

    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

    Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

117.936,66 

 

196.952,09 

Φόρος εισοδήματος 

 

0,00 

 

0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη 

 

13.132,15 

 

16.803,79 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 

13.576,71 

 

13.036,95 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

500.328,37 

 

126.093,74 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

 

203,00 

 

13.995,75 

Σύνολο 

 

645.176,89 

 

366.882,32 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 

645.176,89 

 

366.882,32 

Σύνολο καθαρής θέσης,  

προβλέψεων και υποχρεώσεων 

 

301.389,24 

 

345.218,78 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016 

Ποσά σε € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημείωση 
2016 

 2015 

Κύκλος εργασιών (μικτός) 

 

444.062,00 

 

250.750,00 

Μείον: Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος TV 0,00 

 

0,00 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

 

444.062,00 

 

250.750,00 

Κόστος πωλήσεων 

 

539.048,20 

 

277.225,93 

Μικτό αποτέλεσμα 

 

-94.986,20 

 

-26.475,93 

Λοιπά συνήθη έσοδα 

 

8.000,00 

 

0,00 

  

-86.986,20 

 

-26.475,93 

Έξοδα διοίκησης 

 

232.521,55 

 

44.695,51 

Έξοδα διάθεσης 

 

0,00 

 

0,00 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 

 

420,83 

 

0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 

 

183,94 

 

0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και 

φόρων 

 

-319.744,64 

 

-71.171,44 

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή 

έσοδα 

 

0,00 

  Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή 

έξοδα 

 

2.379,47 

 

492,10 

Αποτελέσματα προ φόρων 

 

-322.124,11 

 

-71.663,54 

Φόροι εισοδήματος 

 

0,00 

 

0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά φόρους -322.124,11 

 

-71.663,54 
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

 

1.  Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2016 - 31.12.2016 

δ)  Διεύθυνση της έδρας: Ημαθίας 10, Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 153 44. 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 136375702000. 

στ) Η Εταιρεία κατά δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της πραγματοποίησε σημαντικές ζημίες οι 

οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να διαμορφωθεί αρνητικά η Καθαρή Θέση της, κατά την 

31/12/2016.   

Επίσης, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σημαντικά 

μεγαλύτερο από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της.  

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων η διοίκηση αποφάσισε την χρηματοδοτική στήριξή 

της από την μητρική της εταιρεία FOSS AE. Ταυτόχρονα έχει εκπονήσει μελέτη προεξοφλήσεως 

μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική 

μελλοντική πορεία της εταιρείας. Παράλληλα η διοίκηση θα εισηγηθεί στην προσεχή τακτική γενική 

συνέλευση των μετόχων την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί 

σκόπιμο για την συνέχιση της εταιρείας. 

 Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή 

χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά 

συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας 

ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, 

οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και 

σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα 

ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με τον παρόντα νόμο. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2.  Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 
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Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να 
καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 
οργάνων 
 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την 

ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2027.  

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 

  30/12/2016 31/12/2015 

Έως 1 έτος 24.174,00 24.000,00 

Από 1 έως και 5 

έτη 
120.500,25 96.000,00 

Πάνω από 5 έτη 116.000,00 72.000,00 

Σύνολο 260.674,25 192.000,00 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους,. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία δεν έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2016.  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις από την έναρξη της λειτουργίας της (2015) & 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα 

των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Δεδομένου ότι τα φορολογικά αποτελέσματα των δύο 

ανέλεγκτων χρήσεων είναι αρνητικά θεωρούμε ότι η επιβάρυνση που θα προκύψει κατά τον έλεγχο των 

χρήσεων αυτών από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές δεν θα είναι σημαντική και θα επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα της χρήσεως εντός της οποίας θα οριστικοποιηθεί ο έλεγχος. 

 

Γέρακας, 23  Ιουνίου 2017 

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Διευθύνων Σύμβουλος              Ο   Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

 

Αχιλλέας Κυριακίδης   Εμμανουήλ Φιλαϊτης     Στέργιος Μητρούσης  

Α.Δ.Τ. ΑΙ 60426   Α.Δ.Τ. ΑΒ 202873     Αρ. Άδειας ΟΕΕ 6568 


