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I. Ισολογισμός  

  Σημείωση 31/03/2022 
Αναπροσαρμοσμένα 

31/03/2021 

Περιουσιακά στοιχεία       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια 5.1 10.287,90          12.089,17  

Άυλα πάγια στοιχεία 5.2         49.420,17          40.454,20  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.5 
115.768,45 

 
              111.786,95  

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  175.476,52 164.330,32  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Εμπορικές απαιτήσεις 5.3       385.910,67       422.375,22 

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 5.4        1.050.400,13         625.601,16  

Λοιπές απαιτήσεις 5.5 21.200,62           70.001,19  

Προπληρωμένα έξοδα                 779,17                779,15  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.6 3.769.141,54      2.862.901,08  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

     5.227.432,13    3.981.657,80 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων        5.402.908,65      4.145.988,12  

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις       

Καθαρή θέση       

Κεφάλαιο 5.7          25.002,00           25.002,00  

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.8          49.773,89           49.773,89  

Αποτελέσματα εις νέο            830.789,20           110.129,09  

Σύνολο καθαρής θέσης   905.565,09 184,904.98 

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 5.9  102.856,94         103.002,97  

Λοιπές προβλέψεις 5.10 242.065,60         290.918,01  

Σύνολο προβλέψεων          344.922,54  393.920,98 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις 5.11        788.936,49         473.521,48  

Φόρος εισοδήματος  311.162,75                   0,00  

Λοιποί φόροι και τέλη           17.601,61          38.853,78  

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης             3.849,85            2.652,85  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 5.12     2.241.950,60      2.300.225,49  

Λοιπές υποχρεώσεις 5.13        788.919,72         751.908,56  

Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   4.152.421,02      3.567.162,16  

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων      5.402.908,65     4.145.988,12  

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 



SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2022 

                                                                           Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

4 
 

II. Κατάσταση αποτελεσμάτων 
 

                               Σημείωση 31/03/2022 
Αναπροσαρμοσμένα 

31/03/2021 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 5.14      4.098.887,49       2.852.277,40  

Κόστος πωλήσεων 5.15   (2.447.595,62)   (2.150.423,59) 

Μικτό αποτέλεσμα   1.651.291,87         701.853,81  

Έξοδα διοίκησης 5.15      (551.067,69)      (559.303,18) 

Έξοδα διάθεσης 5.15         (45.703,24)         (45.369,44) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 5.16 300.725,22          827.731,33  

Λοιπά έξοδα και ζημίες 5.17       (209.568,16)       (668.062,44) 

Αποτελέσματα προ τόκων και 
φόρων 

          1.145.678,00          256.850,08  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα              641,62             1.957,82  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα             (11.426,20)           (6.658,25) 

Αποτέλεσμα προ φόρων           1.134.893,42 252.149,65  

Φόροι εισοδήματος  5.18       (414.233,31)       (137.598,73) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

  720.660,11 114.550,92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 
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III. Προσάρτημα 

 

1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» (εφεξής η Εταιρεία) 

δραστηριοποιείται κυρίως στην πώληση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων και παρέχει υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού μουσικού καταστήματος για διαδικτυακές πωλήσεις φορέων ήχου ψηφιακών ή μη και σχετικού 

λογισμικού. 

Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 000294201000 

και εδρεύει στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, στην Λεωφόρο Μεσογείων 280. 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Μαρτίου 2022 ανερχόταν σε 3 άτομα (2021: 3 άτομα). 

Η Εταιρεία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία Sony Music Entertainment (U.K) LTD που εδρεύει στην Μεγάλη 

Βρετανία. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας. 

 

2 Βάση κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) περιλαμβάνουν τις 

ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 που έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014. 

Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες μικρού 

μεγέθους. 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

παρουσιάζονται στη σημείωση 3.  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του 

δεδουλευμένου ιστορικού κόστους και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: 

1. Η Εταιρεία έχει συντάξει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του 

δεδουλευμένου. 

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από χρήση σε χρήση ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα 

των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.   

4. Τα ποσά της προηγούμενης χρήσης είναι συγκρίσιμα με τα ποσά της τρέχουσας χρήσης. 

5. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και εξόδων.  

6. Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 ή  παρέκκλιση από την 

εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παραπάνω νόμου περί εύλογης παρουσίασης. 

7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

8. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.  

 

3 Βασικές λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται στις παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 
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3.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος 

κτήσεως. Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

- Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων, 

- Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

Αποσβέσεις 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η 

απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται 

µε βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται στα 

αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων.  

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Η ωφέλιμη ζωή των επίπλων και 

λοιπού εξοπλισμού εκτιμάται σε 10 χρόνια. 

Άυλα πάγια 

Στα άυλα πάγια στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται λογισμικά προγράμματα. Τα λογισμικά προγράμματα 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη 

απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η 

οποία εκτιμάται σε 5 χρόνια.  

Απομείωση 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη 

αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας αποµείωσης γίνεται όταν 

εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.  

Ενδείξεις αποµείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν:  

- η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της 

κανονικής χρήσης του,  

- δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, 

-  η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και  

- απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.  

Οι ζημίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες αποµείωσης αναστρέφονται στα 

αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.  

Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζημίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία 

που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία αποµείωσης.  

 

3.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα.  

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, 
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τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες αποµείωσης.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  

Αντικειμενικές ενδείξεις αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  

- Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων  

- η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία 

υπάρχει)  

- δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  

Ζημία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η Εταιρεία 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:  

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη µε τη 

χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή  

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη µε το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  

Οι ζημίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν 

οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, 

εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία αποµείωσης.  

Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες αποµείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.  

 

3.3 Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν ή υπηρεσίες 

που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται 

αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημιές αποµείωσης. Ειδικότερα, 

μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες εμπορικές απαιτήσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος με 

τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος 

του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

3.4 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε 

ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

 

3.5 Καθαρή θέση 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης της Εταιρείας περιλαμβάνουν το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της 

Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεματικών που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης 

νομοθεσίας ή του καταστατικού και των αποτελεσμάτων εις νέον. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές 

μετοχές της Εταιρείας. 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης (όπως το κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) 

παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 



SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2022 

                                                                           Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

8 
 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά.  

 

3.6 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται είτε 

στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή 

αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και τον Ν. 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται 

από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια 

προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής - ΔΛΠ 19  

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της εξέδωσε 

με την 027/2021 ανακοίνωσή της, την “Οδηγία για την Εφαρμογή της Κατανομής του Κόστους Προγραμμάτων 

Καθορισμένων Παροχών σύμφωνα με την Διερμηνεία του Διεθνή Λογιστικού Προτύπου 19 "Παροχές σε 

εργαζομένους" της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνή Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η εν λόγω 

οδηγία έχει αναλογική εφαρμογή και στις εταιρείες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προβλέψεις των  άρθρων 22 και 28 του Ν.4308/2014. 

Η εφαρμογή της στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των 

παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα  

του του Ν.4093/2012. Ο νέος λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, ο οποίος 

θεωρείται αλλαγή λογιστικής πολιτικής, αναλύεται παρακάτω στην Σημείωση 4.1. 

Η υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών στον Ισολογισμό της Εταιρείας αναγνωρίζεται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού καθώς η Διοίκηση θεωρεί 

ότι η διαφορά από την αναλογιστική μέθοδο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: εμπορικές, φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. Εναλλακτικά, οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος 

µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας 

παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, για την 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιµο κόστος, η αρχική αναγνώριση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη των 

ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα µε την 

ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα 

αποτελέσματα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο 

έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα 

ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.  

Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές 

υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική δυσχέρεια του 

οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα 
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τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, 

εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

3.8 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα.  

— Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται όταν καταστούν δεδουλευμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι 

σχετικές συμβάσεις.  

— Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους.  

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή 

η εισροή τους στην οντότητα. 

— Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή μέθοδο. 

— Τα έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, 

έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα σχετικά έξοδα.  

Τα κέρδη από επιμετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από 

αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπόμενων ανά κατηγορία στοιχείου.   

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

3.9 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στην 

παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση µε βάση την 

παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της 

επιμέτρησης µε βάση το ονομαστικό ποσό.  

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων, αναγνωρίζονται 

ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 

3.10 Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νομίσματος στο οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης). Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ.  

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή 



SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31 Μαρτίου 2022 

                                                                           Ποσά σε Ευρώ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

10 
 

των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες 

ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

 

3.11 Αναταξινομήσεις 

Δεν υπάρχουν αναταξινομήσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού. 

 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις   

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, 

να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς 

και των λογιστικών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και εξόδων. Κατά 

συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες αποφάσεις 

όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, με σημαντική επίδραση στα ποσά που καταχωρούνται στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: 

Σημείωση 5.3 και 5.5 – Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και 

λοιπών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης 

στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.  Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της 

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη 

νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για 

την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται 

σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος  συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως 

στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και Ν. 

4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω 

συνταξιοδότησης. 

Σημειώνεται ότι η οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 211/ 27/12/2021 αναφέρεται σε οντότητες που ετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) και σημειώνει ότι το ΔΛΠ 19 Διερμηνεία AD θα 

πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 22 

και 28 του Ν. 4308/2014.Η Εταιρεία ακολούθησε τη συγκεκριμένη οδηγία. 

Σημείωση 5.18 – Φόρος εισοδήματος. Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της Εταιρείας για το φόρο 

εισοδήματος απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση. Κατά την κανονική ροή των εργασιών της Εταιρείας 

λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του φόρου είναι 

αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 

διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος.  

Σημείωση 5.20 και 5.10 – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και προβλέψεις. Η ύπαρξη ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την 

πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που τα γεγονότα αυτά μπορεί 

να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.  

 

4.1 Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων 

προηγούμενων περιόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.  
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Στην παρούσα περίοδο προέκυψε η ανάγκη τέτοιας μεταβολής λόγω του νέου λογιστικού χειρισμού των 

προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού. Η νέα μεθοδολογία, θεωρείται αλλαγή λογιστικής  πολιτικής, 

δηλαδή η προσαρμογή θα γίνει αναδρομικά βάσει των προβλέψεων του ΔΛΠ 8 "Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών, 

Αλλαγές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη" του άρθρου 28 του Ν. 4308/2014. Αυτό σημαίνει ότι για τις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε 31 Μαρτίου 2021, η επίδραση των σωρευμένων ποσών θα 

αναγνωρισθεί στην Καθαρή θέση. 

 

Οι επιπτώσεις από την επαναδιατύπωση αυτή παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα: 
 

       Αναπροσαρμοσμένα 

 

31.03.2021  
 Μεταβολή 

λογιστικών 
αρχών 

 31.03.2021 

 Καθαρή θέση      

 

      

 Καταβλημένα κεφάλαια             

Κεφάλαιο  
               

25,002.00    
                      

0,00                    25,002.00  

Σύνολο 
               

25,002.00    
                      

0,00                    25,002.00  

      

 

      

 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο             

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 
               

49,773.89    
                      

0,00                    49,773.89  

Αποτελέσματα εις νέο 
               

88,373.30    
 

                             88,373,30  

Μεταβολή λογιστικών πολιτικών 2020    17 133.50  17,133.50 

Μεταβολή λογιστικών πολιτικών 2021    4 622,29  4,622.29 

Σύνολο 
             

138,147.19    
             

21,755.79                  159,902.98  

             

 Σύνολο καθαρής θέσης  
             

163,149.19    
             

21,755.79                  184,904.98  

             

 Προβλέψεις             

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  
             

124,758.76    
            

(21,755.79)                 103,002.97  

Λοιπές προβλέψεις δικαιωμάτων  
             

290,918.01    
                      

0,00                  290,918.01  

 Σύνολο  
             

415,676.77    
            

(21,755.79)                 393,920.98  
 

 

 

          Αναπροσαρμοσμένα 

  

31.03.2021  
Μεταβολή 

λογιστικών 
αρχών 

 31.03.2021 

            

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 
          

2,852,277.40                         0,00               2,852,277.40  

Κόστος πωλήσεων 
        

(2,150,423.59)                        0,00              (2,150,423.59) 

Μικτό αποτέλεσμα 
             

701,853.81                         0,00                  701,853.81  
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Έξοδα διοίκησης 
           

(561,433.88)                 2,130.70                 (559,303.18) 

Έξοδα διάθεσης 
             

(47,861.03)                 2,491.59                   (45,369.44) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 
             

827,731.33                         0,00                  827,731.33  

Λοιπά έξοδα και ζημιές 
           

(668,062.44)                        0,00                 (668,062.44) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 
             

252,227.79    
              4,622.29  

  
              256,850.08  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
                 

1,957.82                         0,00                      1,957.82  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
               

(6,658.25)                        0,00                     (6,658.25) 

Αποτέλεσμα προ φόρων 
             

247,527.36    
              4,622.29  

  
              252,149.65  

Φόροι εισοδήματος 
           

(137,598.73)                        0,00                 (137,598.73) 

      
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από 
φόρους 

             
109,928.63                  4,622.29                  114,550.92  

 

 

5 Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

5.1 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  

Κόστος κτήσης   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2020 88.237,37  

Προσθήκες 5.294,35  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2021 93.531,72  

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2020 77.859,33  

Αποσβέσεις χρήσης 3.583,22  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2021 81.442,55  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2021 12.089,17  

Κόστος κτήσης   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2021 93.531,72  

Προσθήκες 2.572,02  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2022 96.103,74  

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2021 81.442,55  

Αποσβέσεις χρήσης 4.373,29  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2022 85.815,84  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2022 10.287,90  
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5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

  
Λογισμικά 

προγράμματα 

Κόστος κτήσης   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2020 389.802,80  

Προσθήκες 30.895,20  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2021 420.698,00  

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2020 369.104,02  

Αποσβέσεις χρήσης 11.139,78  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2021 380.243,80  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2021 40.454,20  

Κόστος κτήσης   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2021 420.698,00  

Προσθήκες 20.039,16  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2022 440.737,16  

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου 2021 380.243,80  

Αποσβέσεις χρήσης 11.073,19  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2022 391.316,99  

Αναπόσβεστη αξία την 31η Μαρτίου 2022 49.420,17  

 
 
 

5.3 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Εμπορικές απαιτήσεις     
  31/03/2022 31/03/2021 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένους πελάτες 11.688,61 13.303,09 
Απαιτήσεις από μη συνδεδεμένους πελάτες 1.695.360,85 1.826.210,92 
Επιταγές εισπρακτέες 2.044.756,57 2.044.756,57 
Μείον: Πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις 

(3.365.895,36) (3.461.895,36) 

Σύνολο 385.910,67 422.375,22 

Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζεται σε κατάσταση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων 

απαιτήσεων καθώς και στις προοπτικές εισπράξεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη, ένδικα ή άλλα μέσα. 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

  
Πρόβλεψη  επιταγών σε 

καθυστέρηση 

Πρόβλεψη για 
επισφαλείς 

πελάτες 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2020 2.044.756,57 2.019.418,10 4.064.174,67 

Προβλέψεις χρήσης 2021    

Αντιστροφή προβλέψεων χρήσης 2020  (10.000,01) (10.000,01) 
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Διαγραφές απαιτήσεων  (592.279,30) (592.279,30) 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2021 2.044.756,57 1.417.138,79 3.461.895,36 

Προβλέψεις χρήσης 2022    

Αντιστροφή προβλέψεων χρήσης 2021 
0,00 

 
(96.000,00) 

 
(96.000,00) 

 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2022 2.044.756,57  1.321.138,79 3.365.895,36 

 

Σημειώνεται ότι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι άτοκες και βραχυπρόθεσμες.  

 

5.4 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου 

Τα δεδουλευμένα έσοδα περιόδου αφορούν παροχή υπηρεσιών για τα οποία έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες αλλά 

δεν έχει ολοκληρωθεί η τιμολόγηση των πελατών. 

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου     

  31/03/2022 31/03/2021 

Δεδουλεμένα έσοδα πελάτη Grammo 237.500,00 187.500,00 

Δεδουλεμένα έσοδα πελάτη Global Digital 189.907,25 118.432,07 

Δεδουλεμένα έσοδα πελάτη Panik records 389.203,20 157.665,03 

Δεδουλευένα έσοδα προς συνδεμένες εταιρείες 99.362,74 62.147,23 

Λοιπά δεδουλευμένα έσοδα 134.426,94 99.856,79 

Σύνολο 1.050.400,13  625.601,16 

 

5.5 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Λοιπές απαιτήσεις     

  31/03/2022 31/03/2021 

Προκαταβολές δικαιωμάτων καλλιτεχνών 6.007.333,85 6.072.744,35  

Απαίτηση Φόρου Εισοδήματος - 67.148,59 

Απαίτηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 18.512,67  - 

Λοιπές απαιτήσεις 2.687,95  2.852,60 

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις (6.007.333,85) (6.072.744,35) 

Σύνολο 21.200,62 70.001,19 

 

Οι προκαταβολές δικαιωμάτων αφορούν προκαταβολές που έχει καταβάλει η Εταιρεία σε καλλιτέχνες για τα 

δικαιώματα μουσικών παραγωγών.   

Η απαίτηση από ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορά εισφορές ΙΚΑ που είχαν καταλογιστεί λανθασμένα στην Εταιρεία 

και που οφείλεται σε αδυναμία του συστήματος του ΙΚΑ να διορθώσει το παραπάνω λανθασμένο υπολογισμό των 

εισφορών. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία εισήλθε σε ρύθμιση και κατέβαλλε το ποσό προκειμένου να ανασταλούν οι 

ποινικές διώξεις με τη ρητή επιφύλαξη να αναζητήσει οποιοδήποτε ποσό θεωρεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 

Συγχρόνως υπέβαλλε  την από 11/4/2013 ένσταση με την οποία ζητά από την Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ 

Χαλανδρίου να αναγνωρισθεί ότι ουδέν απολύτως ποσό οφείλεται. Η Διοικητική επιτροπή του ΙΚΑ Χαλανδρίου στις 

29/09/2016 με την απόφαση 646 αποδέχτηκε ότι δεν προκύπτει εκπρόθεσμο της υποβολής ένστασης. Επιπρόσθετα, 

με την ίδια απόφαση αποδέχτηκε ότι δεν προκύπτει από τον έλεγχο ότι υφίσταται οφειλή για εισφορές βάσει 

υποβληθεισών ΑΠΔ. Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω, καθώς και σε συνέχεια της από 08/03/2017 υποβολής αίτησης 

με αριθμό πρωτοκόλλου 1964 από την Εταιρεία για την επιστροφή του ποσού, η Εταιρεία είναι σε αναμονή για την 
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επιστροφή του προαναφερθέντος αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Πάραυτα λόγω σημαντικής χρονικής 

καθυστέρησης εκ μέρους του οργανισμού, κατατέθηκε στις 13 Μαΐου 2019 στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών 

προσφυγή με αριθμό εισαγωγής ΠΡ8402/13-5-2019.  

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν επίσης απαιτήσεις από ασφαλιστική Εταιρεία ALICO για ιδιωτικά 

ασφαλιστικά προγράμματα των υπαλλήλων της καθώς και απαίτηση από το ΕΦΚΑ. 

 

  31/03/2022 31/03/2021 

ΕΦΚΑ - λογαριασμός ρυθμίσεων 73.087,93  73.087,93  

Εγγύηση σε ασφαλιστική ALICO 42.680,52 38.699,02 

Σύνολο 115.768,45 111.786,95  

Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζεται στις προοπτικές εισπράξεις αυτών, λαμβάνοντας 

υπόψη, ένδικα ή άλλα μέσα. 

Η πρόβλεψη επισφάλειας της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

  
Πρόβλεψη για ενδεχόμενη 

ζημία από μη είσπραξη 
απαιτήσεων καλλιτεχνών 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2020 6.072.744,35 

Προβλέψεις χρήσης 2021 - 

Αντιστροφή προβλέψεων χρήσης 2020 - 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2021 6.072.744,35 

Προβλέψεις χρήσης 2022 
                                    

(65.410,50) 

Αντιστροφή προβλέψεων χρήσης 2021 - 

Υπόλοιπο 31η Μαρτίου 2022 6.007.333,85 

 
 

5.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  31/03/2022 31/03/2021 

Τραπεζικές καταθέσεις 3.769.141,54 2.862.901,08 

Σύνολο 3.769.141,54 2.862.901,08 

Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι σε Ευρώ. 

 

5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2022 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 25.002 διαιρούμενο σε 8.334 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3 εκάστης.  

 

5.8 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2022 αφορούν τακτικό αποθεματικό, το οποίο οι Ελληνικές Εταιρείες 

βάσει νομοθεσίας πρέπει να διατηρούν. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το εν λόγω αποθεματικό πρέπει να έχει 

ύψος τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών των Εταιρειών, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά 

τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν επιτρέπεται να 

διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και μπορεί μόνο να καλύψει πιθανές ζημίες, εάν προκύψουν. 
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5.9 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος 

των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει συνάψει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με την Metlife. Τα προγράμματα για παροχές 

στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής αναφέρεται στο ποσό που είναι ίσο με την αγοραία 

αξία των επενδυτικών μέσων που αγοράστηκαν για λογαριασμό αυτού του συνταξιοδοτικού προγράμματος, μείον 

τυχόν έξοδα, φόρους-τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής - ΔΛΠ 19  

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της εξέδωσε 

με την 027/2021 ανακοίνωσή της, την “Οδηγία για την Εφαρμογή της Κατανομής του Κόστους Προγραμμάτων 

Καθορισμένων Παροχών σύμφωνα με την Διερμηνεία του Διεθνή Λογιστικού Προτύπου 19 "Παροχές σε 

εργαζομένους" της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνή Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η εν λόγω 

οδηγία έχει αναλογική εφαρμογή και στις εταιρείες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προβλέψεις των  άρθρων 22 και 28 του Ν.4308/2014. 

Η εφαρμογή της στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των 

παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα  

του του Ν.4093/2012. 

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής και αναφέρεται στην 

Σημείωση 4.1. 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 31/03/2022 
Αναπροσαρμοσμένα 

31/03/2021 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 51.428,46 50.694,54 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ALICO-Metlife 51.428,48 52.308,43 

Σύνολο 102.856,94 103.002,97 

 

5.10 Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν προβλέψεις δικαιωμάτων που ενδέχεται να δοθούν σε καλλιτέχνες και προβλέψεις 

απόδοσης δικαιωμάτων προς την Sony US. 

 
 

Λοιπές προβλέψεις  31/03/2022 31/03/2021 

Προβλέψεις δικαιωμάτων 242.065,60 290.918,01 

Σύνολο 242.065,60 290.918,01 
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5.11 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

  Σημ. 31/03/2021 31/03/2021 

Προμηθευτές   67.364,75 155.206,83 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 5.19 721.571,74 318.314,65 

Σύνολο   788.936,49 473.521,48 

 
 

5.12 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

  31/03/2022 31/03/2021 

Δεδουλευμένα έξοδα δικαιωμάτων 2.067.468,99 2.167.529,17 

Δεδουλευμένα έξοδα μισθοδοσίας 17.289,95 15.965,79 

Λοιπά δεδουλευμένα έξοδα 157.191,66 116.730,53 

Σύνολο 2.241.950,60 2.300.225,49 

Τα λοιπά δεδουλευμένα έξοδα αφορούν έξοδα δικαιωμάτων, έξοδα μισθοδοσίας καθώς και διάφορα λειτουργικά 

έξοδα της Εταιρείας όπως αμοιβές ελεγκτών και τηλεπικοινωνίες. 

 

5.13 Λοιπές υποχρεώσεις  

  31/03/2022 31/03/2021 

Υποχρεώσεις δικαιωμάτων καλλιτεχνών 776.050,56  739.039,40  

Υποχρεώσεις προς δισκογραφικές εταιρείες 12.869,16 12.869,16 

Σύνολο 788.919,72  751.908,56 

 

5.14 Κύκλος εργασιών  

  Σημ. 31/03/2022 31/03/2021 

Έσοδα ψηφιακών πωλήσεων   3.155.413,47 2.217.260,04 

Έσοδα από εκχώρηση ρεπερτορίου   680.678,19 414.131,81 

Λοιπά έσοδα από συγγενείς εταιρείες 5.19 580,46 388,25 

Έσοδα ψηφιακών πωλήσεων από συνδεμένες 
εταιρείες 

5.19 262.215,37 220.303,24 

Λοιπά έσοδα  - 194,06 

Σύνολο   4.098.887,49 2.852.277,40 

 

5.15 Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης 

 Αναπροσαρμοσμένα 01/04/2020- 31/03/2021 

 Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                      - 95.149,13  43.967,24  143.738,66  
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Αμοιβές, έξοδα τρίτων και 
διάφορα έξοδα 

2.150.423,59  449.431,05  1.402,20  2.601.256,84  

Αποσβέσεις                      - 14.723,00                     - 14.723,00  

Σύνολο 2.150.423,59  559.303,18  45.369,44  2.755.096,21  

 
 

 01/04/2021- 31/03/2022 

 Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                      - 102.036,56  45.120,49  147.157,05  

Αμοιβές, έξοδα τρίτων και διάφορα 
έξοδα 

2.447.595,62  433.584,65  582,75  2.881.763,02  

Αποσβέσεις                      - 15.446,48  
                   

- 
15.446,48  

Σύνολο 2.447.595,62  551.067,69  45.703,24  3.044.366,55  

 

Οι αμοιβές, έξοδα τρίτων και διάφορα έξοδα αφορούν κατά κύριο λόγο αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την 

πραγματοποίηση πωλήσεων για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται έξοδα ενοικίων, έξοδα 

ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα φόρων και διάφορα άλλα έξοδα. 

 

5.16 Λοιπά έσοδα και κέρδη 

  31/03/2022 31/03/2021 

Κέρδος από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 161.410,50 602.279,31 

Κέρδος συναλλαγματικών διαφορών 118.148,51 225.451,96 

Λοιπά έσοδα 21.166,21 0,06  

Σύνολο 300.725,22  827.731,33 

Τα κέρδη από αχρησιμοποίητες προβλέψεις αφορούν κατά κύριο λόγο προκαταβολές καλλιτεχνών συνολικής αξίας 

Ευρώ 65.410,50 μετά τον υπολογισμό των δικαιωμάτων μουσικών παραγωγών ανά καλλιτέχνη καθώς και εισπράξεις 

από την Εταιρεία Feelgood, συνολικής αξίας Ευρώ 96.000,00. Η αντιστροφή προβλέψεων της Feelgood αναλύονται 

στην σημείωση 5.3 ενώ η αντιστροφή προβλέψεων για ενδεχόμενη ζημία από μη είσπραξη απαιτήσεων καλλιτεχνών 

αναλύονται στην σημείωση 5.5. 

 

5.17 Λοιπά έξοδα και ζημίες 

  31/03/2022 31/03/2021 

Ζημιά συναλλαγματικών διαφορών 198.152,66  72.305,12 

Φορολογικά πρόστιμα - 532,97 

Ζημιές από διαγραφή χρεωστικών υπολοίπων / 
επισφαλών απαιτήσεων 

  
 

11.415,50 595.224,35 

Σύνολο 209.568,16  668.062,44 

 

5.18 Φόρος εισοδήματος  

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον δημοσιευμένο στις 18 Μάϊου 2021, νόμο 

υπ’ αριθμόν 4799 (άρθρο 120), ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών 
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οντοτήτων είναι 22% και είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2022. 

Επίσης απαιτείται πληρωμή προκαταβολής επι του πληρωτέου φόρου εισοδήματος, η οποία συμψηφίζεται με το 

φόρο της επόμενης χρήσης. Με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου, μειώθηκε, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό 

τοις εκατό (100%), που ίσχυε, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων. 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για 

φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές αρχές ή ο τακτικός ελεγκτής, βάσει των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 82 παράγραφο 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και το άρθρο 65Α του 

Ν.4174/2013, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα 

εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία μέχρι και το 2018 είχε φορολογητέες ζημίες και δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος. Το 2019 η Εταιρεία 

είχε φορολογητέα κέρδη, αλλά δεν ήταν δυνατός ο συμψηφισμός τους έναντι των φορολογητέων ζημιών, δεδομένου 

του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών, όπως ορίζεται στις διατάξεις για τη μεταφορά ζημιών, έτσι το ακάλυπτο 

ποσό χάθηκε.  

Για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 η Εταιρεία είχε φορολογητέα κέρδη και ως εκ τούτου ισχύει ο παρακάτω 

φόρος εισοδήματος. 

Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εμφανίζεται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων, διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτουν από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και 

επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή εκπίπτουν για σκοπούς προσδιορισμού του 

φορολογητέου αποτελέσματος.  

Η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή 31/03/2022 31/03/2021 

Κέρδη προ φόρων 1.134.893,42 247.527,36 

Φόρος εισοδήματος βάσει του εγχώριου φορολογικού συντελεστή  249.676,55 59.406,57 

Φόρος επί μη εκπιπτόμενων δαπανών 164.556,76 78.192.16 

Συνολικός φόρος εισοδήματος σε κατάσταση αποτελεσμάτων – έξοδο 414.233,31 137.598,73 

 

Η Εταιρεία έκανε χρήση της διατάξεων του Νόμου 4446/2016 περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 

παρελθόντων ετών για τις χρήσεις που έληξαν την 31/03/2010, 31/03/2011, 31/03/2012 και 31/03/2013. Επομένως, 

οι χρήσεις που έληξαν από την 31/03/2014, έως και την 31/03/2022 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. 

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των διατάξεων περί πενταετούς παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 36 του του Ν. 4174, 

οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που λήγουν μετά την 31/3/2016, δεν έχουν καταστεί 

οριστικές.  

 

5.19 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες 

καθώς επίσης και τα μέλη της Διοίκησης.  

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένες Εταιρείες και τα αντίστοιχα υπόλοιπα αυτών έχουν ως εξής: 

Ποσά χρήσης 31/03/2021 Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Sony Music Entertainment Germany GmbH 40.373,85  14.377,84  3.279,87  14.001,97  
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Sony Corporation Japan 
                          

- 
11.945,20  

                         
- 

                                
- 

Sony Music Entertainment International Services 
GmbH 

                          
- 

13.083,65  
                         

- 
706,00  

Sony Music Entertainment Austria GmbH 1.521,34  600,49  806,03  135,26  

Sony Music Entertainment Inc. NY USA 36.961,17  1.049.196,44  (8,99) 226.647,79  

Sony Music Entertainment Canada Inc. 8.313,40  8.898,21  
                         

- 
2.016,50  

Sony Music Entertainment UK Ltd 31.846,28  
                         

- 
                         

- 
48.480,40  

Sony Music Entertainment International Ltd ERO 6.143,98  42.200,96  
                         

- 
1.789,20  

Sony Music Entertainment Italy S.p.A. 2.508,72  15.680,24  5.773,26  3.471,20  

Sony Music Entertainment Turkey Ticaret A.S. 7.126,92  2.626,27  
                         

- 
883,15  

OOO Sony Music Entertainment 11.027,56  1.804,37  2.581,77  656,27  

Sony Music Entertainment Argentina S.A. 131,38  1.133,00  113,79  315,81  

Sony Music Entertainment Sweden A.B. 12.446,05  13.043,22  
                         

- 
3.234,50  

Sony Music Entertainment Africa (Pty.) Ltd (a/k/a 
Southern Africa) 

610,00  551,84  0,00  196,50  

Sony Music Entertainment Australia Pty Ltd 18.080,61  4.491,69  
                         

- 
674,91  

Sony Music Entertainment China Holdings Limited 1.755,22  25,04  759,11  (10,66) 

Sony Music Entertainment WW Clearing House 
US 

603,64  3.312,53  
                         

- 
(467,44) 

Sony Music Publishing Greece ΕΠΕ 388,25  15.950,95  
                         

- 
493,64  

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 40.853,13  364.828,29  (1,75) 15.089,65  

Σύνολο 220.691,49  1.563.750,23  13.303,09  318.314,65  

 

 

Ποσά χρήσης 31/03/2022 Πωλήσεις Αγορές Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Sony Music Entertainment Germany GmbH 46.158,37  32.957,79  3.968,63  33.775,26  

Sony Corporation Japan 
                          

- 
9.289,16  

                         
- 

                                
- 

Sony Music Entertainment International Services 
GmbH 

                          
- 

15.090,76  
                         

- 
1.341,00  

Sony Music Entertainment Austria GmbH 1.984,03  246,01  2.790,06  228,79  

Sony Music Entertainment Inc. NY USA 40.081,03  705.540,87  
                         

- 
486.603,34  

Sony Music Entertainment Canada Inc. 11.643,07  4.089,25  
                         

- 
4.162,54  

Sony Music Entertainment UK Ltd 36.348,04  
                         

- 
                         

- 
124.576,45  

Sony Music Entertainment International Ltd ERO 7.250,50  46.329,18  
                         

- 
                                

- 

Sony Music Entertainment Italy S.p.A. 4.233,58  17.304,04  2.143,54  17.315,32  

Sony Music Entertainment Turkey Ticaret A.S. 9.221,37  1.867,37  
                         

- 
1.710,76  

OOO Sony Music Entertainment 9.479,86  1.463,67  2.471,42  1.191,92  

Sony Music Entertainment Argentina S.A. 259,72  786,96  226,13  634,21  

Sony Music Entertainment Sweden A.B. 16.403,30  8.180,50  
                         

- 
6.661,71  

Sony Music Entertainment Africa (Pty.) Ltd (a/k/a 
Southern Africa) 

907,83  479,43  
                         

- 
463,62  

Sony Music Entertainment Australia Pty Ltd 21.704,20  2.520,50  
                         

- 
2.052,54  
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Sony Music Entertainment China Holdings Limited 4.808,49  26,23  
                         

- 
21,36  

Sony Music Entertainment WW Clearing House 
US 

471,70  2.023,90  0,00  2.882,59  

Sony Music Entertainment Peru S.A. 142,37  
                         

- 
63,94  1,47  

Sony Music Entertainment Indonesia 220,46  
                         

- 
70,60  48,83  

Sony Music Entertainment (Japan) Inc. 686,43  
                         

- 
(45,71) 2.549,58  

Sony Music Publishing Greece ΕΠΕ 104,73  16.171,55  
                         

- 
2.945,83  

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις 50.686,75  198.525,07  
                         

- 
32.404,62  

Σύνολο 262.795,83  1.062.892,24  11.688,61  721.571,74  

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν καταβάλει αμοιβές σε όργανα διοίκησης. 

 

5.20 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις   

Στις 31 Μαρτίου 2022, η Εταιρεία είχε μη ακυρώσιμες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την μίσθωση 

κτιρίων. Οι οικονομικές δεσμεύσεις της Εταιρείας για τα επόμενα χρόνια ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 29.595,44 και 

αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.  

Έτος 
Λειτουργικές  

 Μισθώσεις 

Έως ένα έτος 9.139 

Ένα έως πέντε έτη 20.456 

Πάνω από πέντε έτη 0 

Σύνολο ελάχιστων δεσμεύσεων ενοικίων  29.595  

Πέραν των προαναφερόμενων δεν υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση της Εταιρείας. 

 

5.21 Μεταγενέστερα γεγονότα 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει καμία σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας 

 
Χολαργός, 31 Οκτωβρίου 2022 
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