
Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Εταιρική Χρήση 01/01/2020-31/12/2020

VICTORY ENTERTAINMENT S.A.

180.000,00
12.500,00

192.500,00

192.500,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

B.2.1.Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία   
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

31/12/2020

 6.440,04 
 7.727,52 

 69.987,76 
 84.155,32 

 1.867,68 
 1.867,68 

 9.905,00 
 247.500,00 
 257.405,00 
 343.428,00 

 
26.929,47 

 1.340.096,94 
 244.026,88 

 1.611.053,29 

 576.691,04 
 10.284,77 

 102.108,30 
 689.084,11 

 2.300.137,40 
 2.643.565,40 

31/12/2019

7.002,32
8.127,52

89.848,87
104.978,71

2.410,22
2.410,22

9.905,00
247.500,00
257.405,00
364.793,93

0,00
1.454.701,48

250.856,33
1.705.557,81

612.109,09
28.387,37
64.097,98

704.594,44
2.410.152,25
2.774.946,18

31/12/2020
 2.283.101,58 

 -1.020.905,50 
 1.262.196,08 

 23.846,53 
 -317.602,31 
 -944.797,82 
 -26.763,86 
 14.786,65 
 11.665,27 
 -3.223,55 
 8.441,72 

 -10.231,49 
 1.789,77 

31/12/2019
3.831.755,45

-1.413.400,23
2.418.355,22

24.621,02
-586.569,63

-1.795.396,81
-22.817,21

186,56
38.379,14

-27.405,32
10.973,82

-25.367,17
-14.393,35

B.3.Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις 

Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 31/12/2018 
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2019
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο  31/12/2020

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «VICTORY ENTERTAINMENT S.A.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη. Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «VICTORY ENTERTAINMENT S.A.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης 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 «VICTORY ENTERTAINMENT S.A.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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) Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στο Λογαριασμό του Ενεργητικού «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες» ποσού 
€247.500,00 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σύμφωνα 
με τον τελευταίο νόμιμα συνταχθέντα ισολογισμό, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό € 17.925,82. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απομείωσης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 229.574,18, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, η καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.2) Στους λογαριασμούς του Παθητικού «Λοιποί φόροι και τέλη» και «Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 1.379.220. 3)Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2019 και 2020. Ως 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 κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για 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 ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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.
Άλλο  Θέμα .  Ο ι  ο ι κονομ ικές  καταστάσε ις  της  Ετα ιρε ίας  γ ια  την  προηγούμενη  χρήση  που  έληξε  την  31 .12 .2019   ελέγχθηκαν  από  άλλη  ελεγκτ ι κή  ετα ιρε ία .  Γ ια  την  εν 
λόγω  χρήση  ο  Ορκωτός  Ελεγκ τής  Λογ ισ τής  εξέδωσε  την  από  10 .10 .2020  έκθεση  ελέγχου  με  γνώμη  με  επ ιφύλαξη  –  με  ουσ ιώδη  αβεβα ιό τη τα  κα ι  έμφαση  θέματος .
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.
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 τη 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 τη 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. Λαμβάνονταςυπόψη 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 150 του Ν. 4548/2018 
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «VICTORY ENTERTAINMENT S.A.» 
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. γ) Το σύνολο της Καθαρής θέσης της Εταιρείας κατά την 31/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των 
θεμάτων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αστέριος Ι. Κουφός 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13621

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΚΑΡΗΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΒ 649244

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΡΕΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΖ 550409

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αριθμ. Δελτίου Ταυτ.: ΑΒ 060214

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις 
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

31/12/2020

192.500,00
192.500,00

 -109.325,47 
 -109.325,47 

 83.174,53 

 
58.677,76 

 58.677,76 

 673.088,78 
 9.783,38 

 1.224.984,60 
 196.504,18 
 397.352,17 

 2.501.713,11 
 2.501.713,11 
 2.643.565,40 

31/12/2019

192.500,00
192.500,00

-107.535,70
-107.535,70

84.964,30

56.360,15
56.360,15

985.685,69
14.181,61

1.192.557,52
155.372,17
285.824,74

2.633.621,73
2.633.621,73
2.774.946,18

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 130325301000, Α.Φ.Μ.: 800577903 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 23 & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 ΓΕΡΑΚΑΣ       

Υπόλοιπο 
Αποτ/των Εις Νέο

Συνολο  
Καθαρής Θέσης

-93.142,35

-14.393,35
-107.535,70

-1.789,77
-109.325,47

86.857,65
12.500,00

-14.393,35
84.964,30

0,00
-1.789,77
83.174,53

Γέρακας, 30/07/2021

FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Πατησίων 81, 104 34 Αθήνα , Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 160


