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ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ Μ.Α.Ε. 246/55/65/Β/91/09 Γ.Ε.ΜΗ.54414821000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 29ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

2019

226384,73
61525,73
50513
338423,46

257.036,65
64.676,28
55.958,76
377.671,69

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοχεία
Λοιπά
7017,27
Σύνολο
7017,27

7.447,27
7.447,27

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

345.440,73

385.118,96

0
0

1.488,92
1.488,92

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Συνολο

118.342,13
323.312,31
24.827,15
466.481,59

298.720,96
310.552,86
4.157,91
613.431,73

Σύνολο Κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού

466.481,59
811.922,32

614.920,65
1.000.039,61

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ Μ.Α.Ε. 246/55/65/Β/91/09
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 29ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

2020
Καθαρή θέση
Καταβεβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Καταθέσεις ιδιόκτητων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσμαεισ νέο
Απθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

2019

734.235,00
139.854,80
874.089,80

-

200,59
462.831,50
462.630,91
411.458,89

734.235,00
114.854,80
849.089,80

-

200,59
307.885,23
307.684,64
541.405,16

160.065,07
53.883,32
53.781,45
92.483,35
40.250,24
400.463,43

173.305,06
167.224,38
35.645,16
70.294,53
12.165,32
458.634,45

Σύνολο καθαρής θέσης ,προβλέψεων & υποχρεώσεων
811.922,32

1.000.039,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
181.012,53
Κόστος πωλήσεων
176.924,72
Μικτό αποτέλεσμα
4.087,81
Λοιπά συνήθη έσοδα
8.982,48
13.070,29
Εξοδα διοίκησης
111.993,53 Λοιπά έξοδα και ζημίες
183.056,61 Κέρδη & ζημίες από διάθεση μηκυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
134.792,49
Αποτελέσματα πρό τόκων και φόρων
147.187,36
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
7.758,91
Αποτελέσματα πρό φόρων
154.946,27
-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι.

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29/7/2021

2019
334.487,01
321.009,44
13.477,57
9.450,37
22.927,94
72.147,95
9.336,42

104.412,31
7.996,01
66.552,44

ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Μ.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
της επιχείρησης ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2020-31/12/2020
Μέγεθος Οντότητας: Μικρή με Διπλογραφικά βιβλία
Απάντηση
Απαιτούμενη Γνωστοποίηση
Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3
ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ
Επωνυμία της οντότητας
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομικός τύπος της οντότητας
01/01/2020-31/12/2020
Περίοδος αναφοράς
8οΧΛΜ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η
οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;
ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;

στ

η Κατηγορία της οντότητας

θ

Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 4
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των
παραγόντων καθώς και τα μέτρα που έχουνληφθεί για
την αντιμετώπιση τους
3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 5
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της καταστσεων. Σε περίπτωση
αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών
εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο
γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή
την διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς στα
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΓΕΜΗ Α.Μ.:54414821000
Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Όχι
Μικρή με διπλογραφικά βιβλία
(οντότητα της παράγραφου 2(α) και 2(β) του
ν.4308/2014)
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

η εταιρεί δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο
την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία α)Αρχική
καταχώρηση Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην
παρούσα κατάσταση. β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια
περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως πλέον κάθε
μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του
περιουσιαού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και
ζημιές απομειώσεως) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία α) Λοιπά Περιέχει εγγυήσεις σε ΔΕΚΟ και
προμηθυτές. Στοιχεία της Καθαρής θέσης Ταστοιχεία
της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά που
έχουν ληφθεί ή καταβληθεί Δεν έγιναν αλλαγές
στις"λογιστικές πολιτικές" και στις "λογιστικέ
εκτιμήσεις"

4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 6
Παρκκλίσεις από την εφαρμογή μιας διάταξης του
παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης
παρουσίασης η παρέκλκλιση αυτή γνωστοποιείται και
δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της
παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα
αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.
5 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 7
Όταν έναπεριουσιακόο στοιχείο ή μια υποχρέωση
σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου
αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
6 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 8
Πίνανας μεταβολών των ενσώματων και αύλων
περιουσιακών στοιχείων
7 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 10

Δεν έγινε παρέκκλιση

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

ως επισυναπτόμενος πίνακας

πληροφορίες για την περίπτωση επιμέτρησης στην
εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24.
8 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 13
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπετραι με
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με
ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24

Προσημειώεις και Υποθήκες Προσημείωση του ακινήτου
440.000,00 Υπόλοιπο Δανείου 151621,13 εξ/ση εώς 2027
Παρακράτηση κυριότητας δεν υπάρχει

9 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 14
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που
καθίστανται απαιτητά μετά από 5 ΄τη από την
ΙΚΑ 92483,35 ΔΟΥ 53781,45 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 160065,07
ημερομηνία του ισολογισμού
10 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών
δεσμεύσεων , εγγυήσεων ή ενδεχόμενων
α)Εγγυητικές Επιστολές: δεν υπάρχουν β) Υπόλοιπο
επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν
αξίας συμβάσεων leasing: δεν υπάρχουν γ) Ανέλεγκτες
εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και
φορολογικά χρήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις ΔΈΚΑ
της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν
(10) 2007-2016 δ) Δεσμέυσεις για παροχές σε
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε
εργαζόμενους μετά την έξοδο δεν υπάρχουν ε) Επίδικες
εργαζόμενους μετά την έξοδο σπό την υπηρεσία ή
υποθέσεις υπάρχουν τρεις (3) με το Ε.Σ.Ρ.
οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες,
γνωστοποιείτααι ξεχωριστά.
11 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 17
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των
εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται
Δεν υπάρχουν
συμψηφισμός εσόδων εξόδων γνωστοποιούνται τα
σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του
συμψφηφισμού
12 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 18
Το ποσό των τόκων της περιόδου με το οποίο
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και
Δεν ενσωματώθηκαν
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.
13 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 23
18άτομα ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 109320,93
μέσος όρως απασχολουμένων
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24117,27
14 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των
όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν,
διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης ,
καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αρθροιστικά γι ακάθε
κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχουν

Αλεξανδρούπολη, 29/07/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

