ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014
(βάσ^ι των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920,

όπως ισχύει)
Διάταξη και περίληψη της.
# 1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
Δεν έγινε.

(α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη ^η^ 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής
εμφανίσεως
του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως.
Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου
με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

(1)Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα ταινιών μας έχουν καταχωρηθεί στο υπό στοιχείο Γ1-2.

Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας

που απεικονίζει τα

περιουσιακής φύσεως δικαιώματα των κινηματογραφικών μας ταινιών.

(2)Όλες οι προκαταβολές για παραγωγή κιν/κων ταινιών και σεναρίων έχουν καταχωρηθεί
στο υπό στοιχείο Γ-1-4 του ενεργητικού με τον τίτλο Προκαταβολές κτήσεως ασώματων
ακινητοποιήσεων .

(3)Στο υπό στοιχείο Γ -1 - 5 του ενεργητικού με τίτλο Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
έχει καταχωρηθεί η αξία των ετοίμων σεναρίων.
(δ) Άρθρο 42β 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με
αραβική αρίθμηση όταν
η ειδική φύση της επιχ/σης το απαιτεί.
Έγινε προσαρμογή των λογ/σμών των αποθεμάτων (Δ-Ι-5) του ενεργητικού, προκειμένου να
υπάρχει σαφέστερη απεικόνιση των κονδυλίων αυτών στον Ισολογισμό, λόγω του ειδικού
αντικειμένου του Ε.Κ.Κ.

(ε) Άρθρο 42β 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς, για
τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο 42β 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν
ομοειδή
και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Δεν έγινε.

# 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και
υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους.
Ειδικότερα,

Τα Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα ταινιών που περιλαμβάνουν την αξία

κτήσεως των μέχρι 31/12/2014 ολοκληρωθησών και παραδοθέντων κιν/κών και τηλ/κών
ταινιών, αποτιμήθηκαν στη συμβατική αξία παραγωγής των, πλέον των ειδικών εξόδων

(Ασφαλίστρων παραγωγής ταινιών).
(2)Τα από αγορές προερχόμενα αποθέματα (Πρώτες ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος
χαμηλότερη τιμή
μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρεχούσης τιμής αγοράς των.
(3)Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο Ρ1ΡΟ η οποία
ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α 1-α: Βάσεις μετατροπής σε βιιΐ-ο περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένο σε
ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του
Ξένου Νομίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος της 31/12/2014.
Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά νόμισμα κατά την είσπραξη
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ή πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν καθώς και
τα χρεωστικά υπόλοιπα μετά τον συμψηφισμό των χρεωστικών και πιστωτικών
συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίμηση απαιτήσεων και
υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 53,50 καταχωρήθηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων της

χρήσεως (Εκτακτα και ανόργανα έξοδα) , οι δε πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που
προέκυψαν κατά την είσπραξη ή πληρωμή βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
καθώς και οι πιστωτικές της προηγούμενης χρήσης συνολικού ποσού € 10,50 μεταφέρθηκαν
στον λογ/σμό Έκτακτα και ανόργανα έσοδα της παρούσας χρήσης ενώ οι πιστωτικές συν/κες

διαφορές της παρούσας χρήσης που προέκυψαν από την αποτίμηση της 31/12/2014
καταχωρήθηκαν στον λογ/σμο του παθητικού Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων - απαιτήσεων.

(γ) Άρθρο 43 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως,
εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Λεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των
αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι
αξιόλογη.
Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.
(στ) Άρθρο 43 9; Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό
νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε περίπτωση αναπροσαρμογής.
# 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
(α) Άρθρο 42ε 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως).
Παραθέτεται σχετικός παλύστηλος πίνακας στο τέλος του παρόντος, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 5-^: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.
(γ) Άρθρο 43 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.
(δ) Άρθρο 43 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας στο τέλος του παρόντος, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(ε) Άρθρο 43 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών
που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση
στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν σονέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 4 εδαφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως, Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

και Υπεραξία επιχειρήσεως (^ΟΟΟ\νΐΙΧ)
α) Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως : Δεν έγιναν
β) Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Περιλαμβάνονται τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα ετοίμων

κινηματογραφικών ταινιών μέχρι 31/12/2014, συνολικού ποσού 67.782.673,48
γ) Υπεραξία επιχειρήσεως (ΟΟΟϋ\νΐΙΧ). Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

#7. Συμμετοχές.
α (Αρθρο 43α 1-β: Συμμετοχές ^το κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό
μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει περίπτωση.
5.Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν συνέτρεξε υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

6.Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το αρχικό Κεφάλαιο του Ε.Κ.Κ. ανέρχεται σε € 277.510,53 με δικαιούχο το Υπουργείου

Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων. Στην προηγούμενη χρήση σύμφωνα με την υπ'
αριθμό απόφαση του υπουργείου οικονομικών 2/53215/21.6.2013 το κεφάλαιο του κέντρου
ενισχύθηκε με ποσό €1.216.249,00 για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του .Έτσι το
κεφάλαιο του Κέντρου κατά την31/Ι2/2014ανέρχεταισε€ 1.493.759,53.
(β) Άρθρο 43α 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α 1-ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς
δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν προνομιούχοι τίτλοι.

(δ) Άρθρο 43α 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε 14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού Λοιπές προβλέψεις, αν το ποσό
του είναι σημαντικό.

Ανάλυση λογαριασμού Λοιπές προβλέψεις
- Προβλέψεις για συν/κές διαφορές βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων - υποχρεώσεων19.516,25

ΣΥΝΟΛΟ19.516,25
Εκτός των ανωτέρω προβλέψεων, έχει σχηματιστεί πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
ποσού € 181.743,11 το οποίο αφορά το σύνολο των εργαζόμενων του Ε.Κ.Κ. καθώς και

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 1.346.527,96 οι οποίες εμφανίζονται
αφαιρετικά απο το ενεργητικό ΔΙΙ. 1 και ΔΙΙ. 10.

(β) Άρθρο 43α 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων
παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Όλες οι σχετικές οικονομικές δεσμεύσεις εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως του
ενεργητικού στους λογ/σμούς: α) Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις συνολικού
ποσού € 725.020,80 που αναλύεται ως εξής:
(1)Απαιτήσεις από προγραμματική Συμφωνία ΕΡΤ73.694,00
(2)Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις50.770,00
(3)Συμβάσεις ταινιών σε καθυστέρηση600.556,80
Σύνολο725.020,80
και β) Λοιποί λογαριασμοί τάξεως ποσού 707.594,53 € που αναλύεται ως εξής:
(1)Αγορά % κιν/κων ταινιών

(2)Πρόγραμμα Ορίζοντες
(3)Πρόγραμμα Κίνητρο
(4)Ανάπτυξη Παραγωγικού σχεδίου
(5)Χρηματοδότηση χορηγ.ΟΠΑΠ
(6)Δραματουργ.αναπτ.ιδέας -ΤΚΕΑΤΜΕΝΤ
(7)Δικαιώματα εκμ/σης ταινιών
(8)Νέο Βλέμμα-Τεκμήριο-ΕΡΤ
(9)Οικονομ. Ενισχύσεις ταινιών

(10)Συγγραφή σεναρίου Α' Γραφής

(11)ΌΕνΕΙΌΡΜΕΝΤ ( Γ ΣΤΑΔΙΟ)
(12)Προγρ. Κινήτρων Προσέλκ. Εένων Επενδυτών
(13)Επιχορ. Ταινιών Σύμφωνα με ΟΝΟ
(14) Μηχ.& συστ. Σε τρίτους (εις κιν/φο Παλλάς)
Σύνολο707.594,53
(γ) Άρθρο 43α 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων,
εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2009 έως 2010 για το διάστημα που αφορά την Ανώνυμη
Εταιρεία Ελληνικού Κινηματογράφου της οποίας είναι καθολικός διάδοχος το Ν.Π.Ι.Δ
Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου.

(δ) Αρθρο 43α 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

# 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Αρθρο 42ε 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών Έξοδα
επόμενης χρήσεως και Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα.
Έξοδα επόμενη^ χρήσεως
-Ασφάλιστρα προσωπικού

-Ασφάλιστρα πυρός
-Ασφάλιστρα μεταφορ.μέσων
-Ασφαλ. Κινδ. Ηλεκτρ.εξοπλισμ

Φόροι τέλη κυκλοφ.μεταφορ
-Συνδρομή σε περιοδικά εφημερίδες
Σύνολο

Έξοδα, χρήσεως δεδουλευμένα
-Τηλεπικ/νιες

-Τέλη συνδιάλεξης.κινητής τηλεφωνίας
-Φωτισμός
-Υδρευση

-Τέλη Καθαριότητος & Φωτισμού
Σύνολο3.837,51
# 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Άρθρο 42ε 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης ^10.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
(1)Απαιτήσεις από προγραμματική Συμφωνία ΕΡΤ73.694,00
(2)Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις50.770,00
(3)Συμβάσεις ταινιών σε καθυστέρηση600.556,80
(4)Αγορά % κιν/κων ταινιών199.092,52
(5)Πρόγραμμα Ορίζοντες0,01
(6)Πρόγραμμα Κίνητρο8.000,00
(7)Ανάπτυξη Παραγωγικού σχεδίου20.000,00
(8)Χρηματ. Χορηγ.ΟΠΑΠ55.000,00
(9)Δραματουργ.αναπτ. ιδέας - ΤΚΕΑΤΜΕΝΤ21.000,00
(10)Δικαιώματα εκμ/σης ταινιών271.000,00
(11)Νέο Βλέμμα-Τεκμήριο-ΕΡΤ5.000,00
(12)Οικονομική Ενίσχ.Ταινιών3.500,00
(13)Συγγραφή Σεναρίων Α' Γραφής30.500,00

(14)ϋενβίορηιεηΐ (Γ' Στάδιο)
(15)Προγρ. Κινήτρων Προσελκ. Ξένων Επενδ.
(16)Επιχορ. Ταινιών Συμφων. ΜΕ ΟΝΟ
(15) Μηχ.& συστ. Σε τρίτους (εις κιν/φο Παλλάς)

#10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.
- Αρθρο 42ε 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν
#11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως,

(α) Άρθρο 43α 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Στην παρούσα χρήση δόθηκε αμοιβή στον γενικό διευθυντή συνολικού ποσού 38.400,00.
β) Άρθρο 43α 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη
διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

# 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

(α) Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και
γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε
15 εδάφιο α').

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις υπηρ. (Δικαιώματα εκμ/σης ταινιών)39.139,64

42.136,0281.275,66

39.139,64

42.136,0281.275,66

β) Άρθρο 43α 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο

"Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο
προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα

22

(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
> Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα

22
18

>Βοηθητικό προσωπικό άτομα
- Πάγια αντιμισθία

2
2
22

ΣΥΝΟΛΟ

(3) Αμοιβ. και έξοδα προσωπικού:
- Αμοιβές Διοικητικού (υπαλληλικού)
προσωπικού
-

Αμοιβές Βοηθητικού προσωπικού

-

Πάγια αντιμισθία

361.227,40
28.824,00
51.682,40

- Συνολικές εργοδοτικές εισφορ.&
επιβαρύνσεις προσωπικού
-

110.194,06

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
Ασφάλιστρα προσωπικού

ΣΥΝΟΛΟ

220,00
45.557^74
597.705,60

(γ) Αρθρο 42ε 15-β: Ανάλ^ση των έκτακτων και ανόργανων (εξόδων και εσόδων) δηλαδή τον
λσγ/σμών έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έκτακτα και ανόργανα έσοδα. Αν τα ποσά των

λογ/σμών έκτακτες ζημίες και έκτακτα κέρδη είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της
διατάξεως του άρθρου 43α 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λαγ/σμούς 82.00
και 81.03 ταυ ΓενΆογ-Σχεδίου).

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
-Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
-Συναλ/κές διαφορές χρεωστικές
-Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
-Συναλ/κές διαφορές πιστωτικές
-Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγΐοιν επενδύσεων που

156,01
53,50
43.95
25.3.46

10,50

που έχουν χρηματοδοτηθεί με τις παραπάνω επιχορηγήσεις
-Λοιπά έκτακτα κατ ανόργανα έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ

(δ) Άρθρο 42ε 15-β: Ανάλυση των λογ/σμών Έσοδα προηγουμένων χρήσεων, Έσοδα
από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων και Έξοδα προηγουμένων χρήσεων.

Λεν υπάρχουν

(2) ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
-Λοιπά έξοδα προήγουμ. Χρήσης
-Συμβιβ. Επιλ.Διαφ.Κακαβάς

ΣΥΝΟΛΟ

30.917,77
10.000.00

40.319,77
# 13. Λοιπές Σημειώσεις Εταιρείας.
1.Στην παρούσα χρήση 2014 μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα το ποσό των € 2.331.905,85
ως αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις .Ο χειρισμός αυτός των επιχορηγήσεων,
δεδομένου ότι αυτές δίνονται με σκοπό την παραγωγή νέων κινηματογραφικών ταινιών και

την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφίας, είναι σύμφωνος με τις λογιστικές αρχές
και πρακτικές.

2.Στην παρούσα χρήση υλοποιήθηκαν επενδύσεις σε κινηματογραφικά έργα συνολικού
ποσού 2.004.864,77.

3.Στην παρούσα χρήση το Ε.Κ.Κ. έκρινε σκόπιμο να σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς
-επίδικες απαιτήσεις ποσού € 1.346.527,96 , αφού έκρινε ότι κατά την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για το σχηματισμό

προβλέψεων, για την κάλυψη πιθανής μελλοντικής πραγματοποίησης ζημίας απο την μη
είσπραξη των απαιτήσεων αυτών .

(4) Υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές, εις βάρος του Κέντρου, συνολικού 7.900.000,00 € περίπου,
οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει έως σήμερα .Η έκβαση των οποίων δεν μπορεί να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο γι' αυτό δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη στα βιβλία του
Ελληνικού Κέντρου κινηματογράφου.
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