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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ––  ΛΛοογγιισσττήή  

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε., οι οποίες αποτελούνται 

από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

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 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 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 McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 

ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άλλο Θέμα 

Oι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 

είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 14/07/2016 επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. 
 
 

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: 
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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 McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. και το περιβάλλον της, 

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

Αθήνα, 28η Ιουνίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Παύλος Στελλάκης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
  

ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.  

___________________________________________ 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

 

Κύριοι μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική 
Συνέλευση για την χρήση 1/1 – 31/12/2016. Επίσης υποβάλλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας. 
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να δοθεί στους κ.κ. Μετόχους μια όσο το δυνατό πιο πλήρης εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρίας 
κατά την παρελθούσα χρήση, των προοπτικών που διαγράφονται για το μέλλον και του έργου που επιτελεί το Δ.Σ. 
 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:    

O κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε € 13.691.431,61 έναντι € 16.600.768,41 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή 
σημείωσε μείωση κατά € 2.909.336,80 ή σε ποσοστό 17,50%.  
Τα μικτά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε € 5.080.991,71  έναντι των € 6.047.323,93 του 2015. Παρουσιάστηκε μια μείωση της τάξεως των 
€966.322,19 ή 16,00%, που οφείλεται κυρίως στη μείωση του κύκλου εργασιών. Tα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσεως 2016 
ανήλθαν σε κέρδη € 389.639,49, έναντι ζημιών € (701.106,54) του 2015.  
 Το EBITDA του 2016 ανήλθε σε κέρδη € 522.413,32 έναντι ζημιών  € (537.137,58) του 2015. 
 

Οικονομική Θέση της εταιρείας:   

Η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας το 2016 βελτιώθηκε σε σύγκριση με το 2015, και θεωρείται εξεραιτικά ικανοποιητική, 
ιδιαίτερα εάν λάβει κάποιος υπόψη τις ραγδαία επιδεινωθείσες αρνητικές συνθήκες στην οικονομία και ιδιαίτερα στην αγορά διαφήμισης 
στην Ελλάδα, όπου πολλές εταιρίες του κλάδου ανέστειλαν την λειτουργία τους στην διάρκεια του 2016, και των εταιρειών που αιτήθηκαν 
υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για προστασία έναντι των πιστωτών τους. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 
εταιρείας στις 31/12/2016 ανέρχονταν σε € 1.610.400,76, έναντι € 1.409.795,20 στις 31/12/2015, αυξημένα δηλαδή κατά € 200.605,56.  
Επίσης στις 31/12/2016, η εταιρεία επένδυσε ένα μέρος των ταμειακών της αποθεμάτων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα αξίας € 
1.584.999,93. 
  

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: 

Το 2017 προβλέπεται διατήρηση των πωλήσεων στα ίδια επίπεδα του 2016, καθώς δίδεται έμφαση στις δραστηριότητες, που προβλέπεται 
να έχουν δυναμική ανάπτυξη, όπως το digital advertising. Η οικονομική κρίση που συνεχίζεται, χωρίς ακόμη να έχουν αρθεί οι περιορισμοί 
δέσμευσης κεφαλαίων, θα καθορίσει σε ένα βαθμό την πορεία της εταιρείας, αλλά και τον διαφημιστικό κλάδο της χώρας γενικότερα. Τους 
πρώτους μήνες του 2017 η πορεία των πωλήσεων και γενικότερα των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας είναι βάσει των στόχων, 
που έχουν τεθεί, πράγμα το οποίο δίνει τη σιγουριά και την πεποίθηση στην Διοίκηση ότι η εταιρία θα επιτύχει τους στόχους που έχουν 
τεθεί για το 2017.  
 

Ιδια κεφάλαια 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε € 2.491.541,45, έναντι € 947.349,70 κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού € 1.401,471,45.  Κατά την 
χρήση του 2015, ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 26,12%.  Κατά την χρήση του 
2016 ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 68,15%, το οποίο οδηγεί στην εξάλειψη των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 όπου ο λόγος του Συνόλου της Καθαρής Θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 50%. Η  Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας 
(Going Concern) και έχει αποφασίσει να εφαρμόσει  πιστά τον προϋπολογισμό του 2017 αλλά και των επομένων ετών, να διατηρήσει και να 
αυξήσει κατά το δυνατόν τα έσοδα της το 2017, να συγκρατήσει και να μειώσει περαιτέρω τις λειτουργικές της δαπάνες, έτσι ώστε να 
διατηρήσει και να βελτιώση την κερδοφορία της.  
 

Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

•  

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος: 
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(α)  Κίνδυνος αγοράς  
 
(α1)  Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως εντός ζώνης ευρώ και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.  
Συνεπώς δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.  
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   %   31/12/2015   % 
                
ΕΥΡΩ (EUR) 8.799.056,97   99,67%   7.285.769,73   98,95% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 19.320,06   0,22%   55.587,81   0,75% 

ΛΙΡΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ (GBP) 7.722,33   0,09%   14.972,64   0,20% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 2.402,22   0,03%   2.235,97   0,03% 

ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ (MXN) -   0,00%   4.290,22   0,06% 

Συνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 8.828.501,58   100,00%   7.362.856,37   100,00% 

 
(α2)  Επενδυτικός κίνδυνος 
 
Εκφράζει τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ανάλογη, δηλαδή η επίτευξη 
μεγαλύτερης απόδοσης προϋποθέτει την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου και αντιστρόφως. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε 
χρηματοικονομικά προιόντα χαμηλού ρίσκου, κυρίως σταθερής απόδοσης, και με μεγάλη διασπορά, συνεπώς δεν υφίσταται σημαντικός 
επενδυτικός κίνδυνος. 

 
(α3)  Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  
 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. 
 

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση 
κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η Εταιρεία εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα για κάθε νέο  πελάτη της.  Συγκεκριμένα, πριν 
αρχίσει η συνεργασία με το νέο πελάτη, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία από Εταιρεία ελέγχου πιστωτικού κινδύνου με την οποία 
συνεργάζεται η McCann Erickson ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E.Επίσης υπάρχει και online σύνδεση με υπηρεσία της ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΑΕ, ώστε να 
συνεκτιμάται η οικονομική κατάσταση του δυνητικού πελάτη. Για την κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, πραγματοποιείται 
αναφορά και στη σημείωση 8 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.054.993,20   7.904.872,35 
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 1.610.400,76   1.409.795,20 
Δεσμευμένες καταθέσεις 742,00   408.107,44 
Σύνολο 11.666.135,96   9.722.774,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η ταμειακή ρευστότητα παρακολουθείται στενά από την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας και βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα 

δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην αγορά. Η επαρκής ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας εξασφαλίζει την κάλυψη 

των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων της, έναντι των υπαλλήλων της και των λοιπών πιστωτών της, όπως το Δημόσιο, Προμηθευτές, Τράπεζες 

κτλ. Παρά την επιβολή των capital controls στις 29/6/2015, η εταιρεία κατόρθωσε να βελτιώσει το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων της, λόγω 

της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής της και τωνεύστοχων ενεργειών της Οικονομικής Διεύθυνσής της. 

 

 

 



 

 
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2016  Σελίδα 9  

 

 

(Ποσά σε  Ευρώ)               
                

την 31-12-2015 Εντός 1 έτους   Μεταξύ                                   
1-2 ετών   Μεταξύ                                   

2-5 ετών   ΣΥΝΟΛΟ 

                
Προμηθευτές 5.096.164,35   -   -   5.096.164,35 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 890.466,37   -   -   890.466,37 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.376.225,65   -   -   1.376.225,65 
Δάνεια 1.400.340,80   -   -   1.400.340,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.763.197,17   -   -   8.763.197,17 

                
- Κατά τη διάρκεια του 2015 πάρθηκε νέο δάνειο ποσού 1.499,9 χιλ. ευρώ και πληρώθηκε ποσό 1.690,0 χιλ ευρώ.     
                
                

την 31-12-2016 Εντός 1 έτους   Μεταξύ                                   
1-2 ετών   Μεταξύ                                   

2-5 ετών   ΣΥΝΟΛΟ 

                
Προμηθευτές 7.205.254,76   -   -   7.205.254,76 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις -   -   -   - 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.623.246,82   -   -   1.623.246,82 
Δάνεια -   -   -   - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.828.501,58   -   -   8.828.501,58 

                
- Κατά τη διάρκεια του 2016 έγινε ολική αποπληρωμή του δανείου ποσού 1.400,3 χιλ ευρώ.         

 
 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 
χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.  
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
H εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει την λογιστική τους αξία: i) 
Πελάτες, ii) Λοιπές Απαιτήσεις, iii)Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα, iv) Δεσμευμένες Καταθέσεις v) Προμηθευτές και Λοιπές 
Υποχρεώσεις. 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς και η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη σημαντική. 
 
 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο, παρόλο την τελευταία συμφωνία της 
κυβέρνησης με τους θεσμούς για την εκταμίευση της δόσης των € 7.7 δις. Στις 29 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και 
ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.Τυχόν αρνητικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα στον τομέα αυτό ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ρευστότητα των εγχώριων πελατών και να συντελέσουν στον περιορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων τους με 
συνέπεια την δημιουργία δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι μεγάλοι πελάτες αναμένεται να συνεχίσουν το 
στρατηγικό διαφημιστικό πλάνο τους  ενώ σε μία τέτοια περίπτωση αναμένεται μείωση στους media πελάτες. Οι πωλήσεις της Εταιρείας 
βασίζονται σε αρκετούς πολυεθνικούς πελάτες, τους οποίους στηρίζουν οι  μητρικές τους εταιρίες, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε 
χρηματοοικονομικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, την φύση των δραστηριοτήτων και την χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας, εκτιμούμαι ότι το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν αναμένεται 
να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.  Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση 
εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και να διασφαλίζει 
έτσι την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις της. 
 
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, 
η Διοίκηση έχει αξιολογήσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των πελατών της, κατά τις 31/12/2016, και έχει προβεί στις απαραίτητες 
προβλέψεις επισφάλειας, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
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Η Εταιρεία έχει αποδείξει ότι στα εννέα χρόνια συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, έχει κατορθώσει να διατηρεί το τζίρο της σε 
ικανοποιητικά επίπεδα και να βελτιώνει τα οικονομικά της μεγέθη.  Για το λόγο αυτό, και εκτιμά ότι το 2017 θα είναι ακόμη μία 
ικανοποιητική χρονιά.  
 
  

Φορολογικές και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας αφορούν μόνο τα έτη 2009 και 2010. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 έλαβε Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης με βάση την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και για τις χρήσεις 2014 και 2015 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. Από το φορολογικό έτος 2016 και κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 
4174/2013, ο εν λόγω έλεγχος κατέστη πλέον προαιρετικός, ωστόσο η Εταιρεία επέλεξε να συνεχίσει να λαμβάνει την Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016. Ο εν λόγω δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 
υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 

 

Για την περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθενται πιο κάτω οι κύριοι αριθμοδείκτες ανάλυσης μεγεθών του ισολογισμού: 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 11.872.141,43
Σύνολο ενεργητικού 12.631.759,71

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.939.919,19
Σύνολο ενεργητικού 10.789.621,06

Πάγιο ενεργητικό 759.618,28
Σύνολο ενεργητικού 12.631.759,71

Πάγιο ενεργητικό 849.701,87
Σύνολο ενεργητικού 10.789.621,06

Ίδια κεφάλαια 2.491.541,45
Σύνολο υποχρεώσεων 10.140.218,26

Ίδια κεφάλαια 947.349,70
Σύνολο υποχρεώσεων 9.842.271,36

2016 93,99%

2015 92,12%

ΣΗΜ:
Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ευχέρεια διαθεσίμων και ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν είναι 
εντάσεως κεφαλαίου ή επενδύσεων. Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ ικανοποιητικό.

2016 6,01%

2015 7,88%

ΣΗΜ:
Δείχνει το πάγιο ενεργητικού ως ποσοστό επί του συνόλου του ενεργητικού. Το παραπάνω 
ποσοστό κρίνεται ως φυσιολογικό δεδομένου ότι η δραστηριότητα της εταιρίας δεν απαιτεί τη 
χρήση σημαντικών στοιχείων παγίου ενεργητικού (βλ. και παραπάνω).

2016 24,57%

2015 9,63%

ΣΗΜ: Παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το 2015, λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
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Ίδια κεφάλαια 2.491.541,45
Πάγιο ενεργητικό 759.618,28

Ίδια κεφάλαια 947.349,70
Πάγιο ενεργητικό 849.701,87

Κυκλοφορούν ενεργητικό 11.872.141,43
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.828.501,58

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.939.919,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.763.197,17

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 389.639,49
Πωλήσεις υπηρεσιών 13.691.431,61

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως -701.106,54
Πωλήσεις υπηρεσιών 16.600.768,41

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 389.639,49
Ίδια κεφάλαια 2.491.541,45

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως -701.106,54
Ίδια κεφάλαια 947.349,70

Μικτά αποτελέσματα χρήσεως 5.080.991,74
Πωλήσεις υπηρεσιών 13.691.431,61

Μικτά αποτελέσματα χρήσεως 6.047.323,93
Πωλήσεις υπηρεσιών 16.600.768,41

2016 328,00%

2015 111,49%

ΣΗΜ:
Η αύξηση του δείκτη παρατηρείται κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που 
έγινε το 2016.

2016 120,20%

2015 113,43%

ΣΗΜ:

Δείχνει ότι η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της από τα 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Όταν η τιμή του είναι μεγαλύτερη του 100%, η 
επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ποσοστό του 2016 φανερώνει ότι η εταιρεία δεν έχει 
πρόβλημα στον τομέα αυτό.  Να σημειωθεί επίσης, ότι ο δείκτης έχει βελιτιωθεί σε σχέση με το 
2015.

2016 2,85%

2015 -4,22%

ΣΗΜ: Δείχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση από τις πωλήσεις της.

2016 24,20%

2015 -74,01%

ΣΗΜ:
Δείχνει την αποδοτικότητα της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων.  Υπάρχει σημαντική βελτίωση σε 
σχέση με το 2015.

2016 37,11%

2015 36,43%

ΣΗΜ:

Δείχνει το ποσοστό μικτού κέρδους. Τηρουμένων των αναλογιών, της Ελληνικής διαφημιστικής 
αγοράς, αλλά και της πρόσφατης (2008-2016) γενικής οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το 
ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ ικανοποιητικό. Παρόλο την κρίση στην διαφημιστική αγορά η 
εταιρεία κατάφερε να έχει Μικτό Περιθώριο κέρδους 37,11% 
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Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα: 

Το Μάιο 2017, η Εταιρεία, εφόσον είχε αποδεκτεί τη συμφωνία εξυγίανσης για τον πρώην πελάτη της “Μαρινόπουλος ΑΕ”, κατάφερε να 
εισπράξει το 50% του συνόλου των απαιτήσεών της, δηλαδή ποσού € 1.602.233,11.   
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του Ομίλου Μαρινόπουλος κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αιτήσεις περί 
επικύρωσης των Συμφωνιών Εξυγίανσης και Μεταβίβασης Επιχείρησης κατά το άρθρο 106 (β)  και 106 (θ) του Πτωχευτικού Κώδικα, οι 
οποίες συζητήθηκαν στις 19.10.2016 και εκδόθηκε η με αριθ. 8/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή 
διορθώθηκε και ερμηνεύθηκε στην συνέχεια με την με αριθ. 61/2017 Απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία επικυρώθηκαν οι 
Συμφωνίες Εξυγίανσης των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στις σχετικές Αποφάσεις. Σύμφωνα 
με τις Αποφάσεις του αρμοδίου Δικαστηρίου, οι οποίες δεσμεύουν το σύνολο των πιστωτών των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος, η 
συνολική απαίτηση της Εταιρείας απομειώνεται στο 50% της ονομαστικής της αξίας της και το απομειωθέν ποσό καταβάλλεται από την 
τρίτη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.» προς την οποία μεταβιβάζεται αντίστοιχα συγκεκριμένα 
στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος όπως προβλέπονται στην σχετική Σύμβαση Εξυγίανσης. Η Εταιρεία 
αποδέχθηκε την απομείωση της απαίτησής της και ήδη έλαβε το συνολικό ποσό των € 1.602.233,11 με την υπογραφή του από 28.4.2017 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ενώ παράλληλα παρέδωσε το σύνολο των εις χείρας της σφραγισθεισών επιταγών, καθώς και τα απόγραφα των 
Διαταγών Πληρωμής, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά της εταιρείας του Ομίλου. 
Στην Κοινοπραξία ΠΥΡΙΝΑΣ ΙΙ, στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 17%, ολοκληρώθηκε εντός του 2017 ο φορολογικός της έλεγχος 
για τη χρήση 2008. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και υποβάλλει την παρούσα έκθεση προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, με την παράκληση να εγκριθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις ως έχουν και από την Γενική Συνέλευση. 

 

Χαλάνδρι, 28η  Ιουνίου 2017 

 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 

  

Χαράλαμπος Παριανός 
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ΑΑ..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  ττηηςς  3311ηηςς  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001166  
 

Κατά την    Κατά την    

(ποσά σε Ευρώ) Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 5 205.147,74 196.569,70
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6 105.415,95 115.587,15
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 7 449.054,59 537.545,02
Σύνολο 759.618,28 849.701,87

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες 8 7.955.917,03 7.426.783,50
Λοιπές απαιτήσεις 9 408.660,29 362.501,70
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 10 311.421,42 332.731,35
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 1.610.400,76 1.409.795,20
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία 12 1.584.999,93 -
Δεσμευμένες καταθέσεις 11 742,00 408.107,44
Σύνολο 11.872.141,43 9.939.919,19

Σύνολο ενεργητικού 12.631.759,71 10.789.621,06

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο 13 3.656.147,76 3.626.847,76
Αποθεματικά 14 1.453.595,18 174.381,90
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (2.618.201,49) (2.853.879,96)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15 2.491.541,45 947.349,70

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 16 325.456,00 233.232,00
Λοιπές προβλέψεις 17 986.260,68 845.842,19
Σύνολο 1.311.716,68 1.079.074,19

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 8.828.501,58 7.362.856,37
Δάνεια 19 - 1.400.340,80
Σύνολο 8.828.501,58 8.763.197,17

Σύνολο υποχρεώσεων 10.140.218,26 9.842.271,36

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 12.631.759,71 10.789.621,06

 
 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016  
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ΒΒ..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  γγιιαα  ττηηνν  χχρρήήσσηη  πποουυ  έέλληηξξεε  ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22001166  
 

(ποσά σε Ευρώ) Σημ. 
από 01-01-

2016 έως 31-
12-2016 

  
από 01-01-

2015 έως 31-
12-2015 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες         
Πωλήσεις 20 13.691.431,61   16.600.768,41 
Κόστος πωληθέντων 20 (8.610.439,87)   (10.553.444,48) 
Μικτό κέρδος   5.080.991,74   6.047.323,93 
          
Έξοδα διάθεσης 21 (4.561.080,67)   (4.962.062,39) 
Έξοδα διοίκησης 21 (506.786,74)   (551.340,27) 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 22 414.177,46   (1.220.216,70) 
Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)   427.301,79   (686.295,42) 
          
Χρηματοοικονομικά έσοδα 23 298,54   442,32 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 (28.911,38)   (66.260,43) 
Κέρδη/(ζημίες) από κοινοπραξίες   (9.049,46)   51.006,99 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων   389.639,49   (701.106,54) 
          
Φόρος εισοδήματος 24 (153.961,02)   122.093,74 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης   235.678,47   (579.012,80) 
          
Λοιπά συνολικά εισοδήματα         
Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα, σε μεταγενέστερες 
περιόδους         

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη χρήσης 16 (130.927,00)   6.026,00 
Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού 7 37.968,83   (2.223,67) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης   142.720,30   (575.210,47) 
          
EBITDA   522.413,32   (537.137,58) 

          
 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 
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ΓΓ..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
 
  

  Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 
Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
(ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό 

Κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα 
εις νέον 

     
Υπόλοιπο 01/01/2015 3.626.847,76 170.579,57 (2.274.867,16) 1.522.560,17 
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης   (579.012,80) (579.012,80) 
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη  6.026,00  6.026,00 
Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται 
με την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού  (2.223,67)  (2.223,67) 

Υπόλοιπα 31/12/2015 3.626.847,76 174.381,90 (2.853.879,96) 947.349,70 

     
Υπόλοιπο 01/01/2016 3.626.847,76 174.381,90 (2.853.879,96) 947.349,70 
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης   235.678,47 235.678,47 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 29.300,00 1.372.171,45   1.401.471,45 
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη  (130.927,00)  (130.927,00) 
Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται 
με την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού  37.968,83  37.968,83 

Υπόλοιπα 31/12/2016 3.656.147,76 1.453.595,18 (2.618.201,49) 2.491.541,45 

      
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 
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ΔΔ..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  
 

    Ετος που έληξε την   Ετος που έληξε την 

(Ποσά σε  Ευρώ)   31η Δεκεμβρίου 
2016   31η Δεκεμβρίου 

2015 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:     
Καθαρό κέρδος/(ζημία) προ φόρων  389.639,49  (701.106,54) 
Προσαρμογές για :     
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  28.612,84  65.818,11 
Ζημιά/(Κέρδος) από πώληση/διαγραφή ενσώματων ακινητοποιήσεων  -  778,88 
Συναλαγματικές διαφορές  174,46  7.762,37 
Απόσβεσεις και απομειώσεις ενσώματων  και άυλων παγίων  104.160,99  98.150,85 
Προβλέψεις  462.747,01  1.174.018,27 
Κέρδη από επιμέτρηση στοιχείων   (798.325,17)  - 

  187.009,62  645.421,94 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:     
Αύξηση)/Μείωση δεσμευμένων καταθέσων  407.365,44  174.172,72 
(Άυξηση)/Μείωση απαιτήσεων  (802.267,51)  437.477,70 
Άυξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων  2.134.313,83  (780.808,00) 

  1.926.421,38  476.264,36 
Μέιον:     
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (28.375,40)  (51.695,01) 
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος  -  (67.309,43) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  1.898.045,98  357.259,92 

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:     
Αγορές παγίων  (112.739,03)  (63.448,25) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  298,54  442,32 
(Αυξηση)/Μείωση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε εύλογη αξία  (1.584.999,93)  - 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (1.697.440,42)  (63.005,93) 

     
Ταμειακές ροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  1.401.471,45  - 
Εισπράξεις από βραχυχρόνιους δανεισμούς  -  1.499.996,50 
Αποπληρωμή  δανείων  (1.401.471,45)  (1.690.000,00) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες  -  (190.003,50) 

     
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  200.605,56  104.250,49 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  1.409.795,20  1.305.544,71 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  1.610.400,76  1.409.795,20 

 
  
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  
 
11..  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα    
 
Η εταιρεία McCann Erickson ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E. δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων διαφημιστικών υπηρεσιών. Έχει την 
μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στο Χαλάνδρι, Διεύθυνση  Ύδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280.  Οι εν λόγω Οικονομικές 
Καταστάσεις βρίσκονται στην διάθεση των χρηστών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.mccann.gr. Οι Οικονομικές 
Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. Ο μέτοχος της McCann Erickson ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E. την 31/12/2016 με ποσοστό  100% είναι η εταιρεία Passepartout Holdings 
Limited. 
 
22..  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της McCann Erickson 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«ΔΠΧΑ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και το νόμισμα παρουσίασης 
είναι το ευρώ.  
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την 
άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων 
που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια 
της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με 
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

 
Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές 
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην (Σημείωση 4). 

 
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going Concern) 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going Concern) κατά την σύνταξη των 
Οικονομικών της Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.  Σχετική πληροφόρηση για τα Ίδια Κεφάλαια παρέχεται 
και στην Σημείωση 13. Κατά την διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκε ολική απόπληρωμή του δανεισμού ποσού 1.400.340,80 ευρώ. 
Περαιτέρω, η Διοίκηση ακολουθεί με συνέπεια την τήρηση του προϋπολογισμού του 2017, που βασίζεται κυρίως στον έλεγχο των δαπανών, 
με την ελαχιστοποίηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και τα έσοδα από νέους πελάτες που η Εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία στη 
διάρκεια του έτους. 

 
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την 
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών είναι σε εξέλιξη. Η διοίκηση δεν θεωρεί ότι η εφαρμογή των 
παρακάτω προτύπων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 με τίτλο «Πρόγραμμα 
καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών 
αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση 
για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

http://www.mccann.gr/
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υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες 
επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: 
Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα 
στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος 
αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση 
σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και 
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις 
αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων 
που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 
δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες 
διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομική αναφορά για τις 
καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, 
μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου 
της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, 
δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις 
εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 
7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: 
Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 
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Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση 
θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης 
από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν 
λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 
εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε 
δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η 
ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. 
Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή 
και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος 
της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα 
έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή 
της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, 
σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. 
Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων 
του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 
νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 
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μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 
πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις 
βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης 
είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που 
διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 
προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις 
του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να 
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 
01/01/2018) 
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Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή 
των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 
όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η εταιρεία θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 
(π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση 
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία 
τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια 
ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά 
στοιχεία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
σημαντική επίδραση. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

2.3.1 Κοινοπραξίες 

Τα δικαιώματα της Εταιρείας σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες στις οποίες η Εταιρεία έχει σημαντική επιρροή αλλά δεν 
ασκεί σημαντικό έλεγχο, συμμετέχοντας σε ποσοστό μεταξύ 17% και 50%, λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Ζημίες ή 
κέρδη από την αποτίμηση των οικονομικών καταστάσεων των κοινοπραξιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην χρήση που αυτά 
πραγματοποιούνται.  
 
Σύμφωνα με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, οι συμμετοχές σε Κοινοπραξίες αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και στη συνέχεια 
προσαρμόζονται ώστε να αναγνωριστεί το μερίδιο του κάθε κοινοπράκτη στα κέρδη ή τις ζημίες που προέκυψαν μετά την απόκτηση της 
Κοινοπραξίας. Όταν το μερίδιο του κοινοπράκτη στις ζημίες σε μια κοινοπραξία ισούται με ή υπερβαίνει την συμμετοχή του στην 
κοινοπραξία, τότε ο κοινοπράκτης δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός εάν έχει εξυπηρετήσει υποχρεώσεις ή έχει πραγματοποιήσει  
πληρωμές εκ μέρους της Κοινοπραξίας. Σύμφωνα με το ΔΠXA 11, η εταιρεία προχώρησε σε αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας 
κατέδειξαν ότι  η Εταιρεία  συμμετέχει σε κοινοπραξίες  και όχι σε από κοινού δραστηριότητες. 
 

2.3.2   Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα (το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος) και το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την 
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις 
ισχύουσες  ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στα ‘Λοιπά Έσοδα/Έξοδα’. Οι 
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας 
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  
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2.3.3 Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν ζημιά απομείωσης. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα σχετιζόμενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι 
συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν γίνονται. 

 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 
τους, που έχει ως εξής:  
 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων 10 Χρόνια 

Μεταφορικά μέσα 4 Χρόνια 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 3-10 Χρόνια 

Λογισμικά Ηλεκτ.Υπολογιστών 4 Χρόνια 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως 
έξοδα στ’ αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται 
ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα, ως μέρος των «Λοιπών Εσόδων/Εξόδων». 
 

2.3.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 
ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ καθαρής τιμής πώλησης και αξίας χρήσεως. Για την 
εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Οι 
ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.  

 

2.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. 
Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.  
 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Επίσης περιλαμβάνει παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα εκτός εάν έχουν προσδιορισθεί ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου. 
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να 
πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. 

 
(β) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό,  εκτός  
από  εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

 
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και 
τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  

 
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες 
κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει 
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της  συναλλαγής  που  είναι και η ημερομηνία που η 
εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
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δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές  μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές 
απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

 
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από  τις  μεταβολές  της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν. 

 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή  αγορά, οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
 

2.3.6  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, μόνο όταν η εταιρεία έχει νομικό το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ 
τους. 

 
Σε  κάθε  ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις  που να οδηγούν  στο  συμπέρασμα ότι τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος 
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται  στα  αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω 
των αποτελεσμάτων. 

 

2.3.7  Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 
χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό 
της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό 
της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Ο λογαριασμός αυτός χαρακτηρίζεται ως βραχυπρόθεσμος όταν οι 
εισπράξεις αναμένονται να  γίνουν εντός ενός έτους και μακροπρόθεσμος, όταν οι εισπράξεις αναμένονται  να πραγματοποιηθούν σε 
μεγαλύτερο διάστημα του ενός έτους 

 

2.3.8  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες 
επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν είναι διαθέσιμες προς χρήση. Οι συγκεκριμένες 
καταθέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μέχρι κάποια χρονική περίοδο ή κάποιο γεγονός που θα λάβει χώρα στο 
μέλλον. Σε περιπτώσεις, όπου οι δεσμευμένες καταθέσεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
ισολογισμού, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμο  στοιχείο ενεργητικού. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν 
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού, ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμο στοιχείο 
ενεργητικού. 
 

2.3.9  Μετοχικό κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές και καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια.  Όταν εκδίδονται νέες μετοχές, καταχωρούνται 
στο μετοχικό κεφάλαιο στην ονομαστική τους αξία. Η διαφορά μεταξύ τιμής εκδόσεως και ονομαστικής αξίας καταχωρείται στο 
αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διαδικασία 
επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα με τον αναλογούντα φόρο, αφαιρετικά του 
αποθεματικού υπέρ το άρτιο.  
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2.3.10  Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού ποσοστό 
τουλάχιστον 5% από τα ετήσια κέρδη τους, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο 
του μετοχικού κεφαλαίου.   

 

2.3.11  Προμηθευτές 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού Προμηθευτές περιλαμβάνει υποχρεώσεις για πληρωμή υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τους 
προμηθευτές της.  Ο λογαριασμός αυτός χαρακτηρίζεται ως βραχυπρόθεσμος όταν οι πληρωμές πρόκειται να γίνουν εντός ενός έτους και 
μακροπρόθεσμος, όταν οι πληρωμές πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μεγαλύτερο διάστημα του ενός έτους. 
 

2.3.12  Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει                                                  
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις 
περιλαμβάνονται στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ισολογισμού και στις 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 είχε μηδενικό δανεισμό. 
 

2.3.13  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.O αναβαλλόμενος φόρος 
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. 

 

2.3.14 Tρέχων φόρος εισοδήματος  

Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στη χώρα 
όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήματα.  Η 
Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις σε περιπτώσεις όπου οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας. 
 

2.3.15  Παροχές στο προσωπικό 

 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 
(β) Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών και Παροχών 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 
καθορισμένων παροχών.  

 
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε κρατικά ταμεία (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων - ΙΚΑ). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία, με αποτέλεσμα να μην 
ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους 
ασφαλισμένους. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και 
περιλαμβάνονται στα έξοδα προσωπικού.  
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την 
καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα 
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται 
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ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για 
την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης που προσεγγίζει 
τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων της εταιρείας 

 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα καταχωρούνται στα ίδια 
κεφάλαια. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 
προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται στ’ αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης.  

 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η 
Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα 
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται στην 
παρούσα αξία τους.  
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.  

 

2.3.16 Προβλέψεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
(α) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. 
(β) Είναι πιθανόν ότι θ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης  
(γ) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα 
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την 
εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε 
στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.  
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται 
να καλύψουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (για λεπτομέρειες βλ. Σημ. 16-17).  
 

2.3.17  Αναγνώριση εσόδων 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν έσοδα από διαφημιστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους διαφημιζόμενους πελάτες της 
από διαφημιστικές παραγωγές καθώς και από την αγορά διαφημιστικού χρόνου / χώρου στα διαφημιστικά μέσα. (Ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
και έντυπος τύπος).  
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 
έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα 
ειδικά κριτήρια αναγνώρισης που αναφέρονται πιο κάτω πρέπει επίσης να ισχύουν. 
 
(α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών καταχωρούνται  όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί, σύμφωνα και με το ποσοστό 
ολοκλήρωσης του έργου (Percentage of Completion) και το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Αυτό συμβαίνει 
όταν: 

• Υπάρχει αξιόπιστη ένδειξη για την αποδοχή εκ μέρους του πελάτη των όρων της τιμολόγησης 
• Η υπηρεσία έχει παρασχεθεί 
• Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα 
• Πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση 

 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για 
απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο 
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.  

  

2.3.18  Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων, όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της 
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εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, 
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.   
Η εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές 
μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης. 
Η Εταιρεία έχει λειτουργικές μισθώσεις που αφορρούν μισθώσεις αυτοκινήτων για το προσωπικό της. 
 

2.3.19  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 



 

 
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2016  Σελίδα 27  

 

33..  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  
 
3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η εταιρεία εκτίθεται σε μικρό βαθμό σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, λόγω του ότι οι περισσότερες συναλλαγές είναι σε ευρώ, και 
ο δανεισμός και τα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας είναι σε χαμηλά επίπεδα.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας 
εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους 
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που 
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του 
κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου 
και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α)  Κίνδυνος αγοράς  
 
(α1)  Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως εντός ζώνης ευρώ και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.  
Συνεπώς δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.  
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   %   31/12/2015   % 
                
ΕΥΡΩ (EUR) 8.799.056,97   99,67%   7.285.769,73   98,95% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 19.320,06   0,22%   55.587,81   0,75% 

ΛΙΡΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ (GBP) 7.722,33   0,09%   14.972,64   0,20% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 2.402,22   0,03%   2.235,97   0,03% 

ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ (MXN) -   0,00%   4.290,22   0,06% 

Συνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 8.828.501,58   100,00%   7.362.856,37   100,00% 

 
 
(α2)  Επενδυτικός κίνδυνος 
 
Εκφράζει τη μεταβλητότητα της απόδοσης μιας επένδυσης. Η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου είναι ανάλογη, δηλαδή η επίτευξη 
μεγαλύτερης απόδοσης προϋποθέτει την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου και αντιστρόφως. Η εταιρεία έχει επενδύσει σε 
χρηματοικονομικά προιόντα χαμηλού ρίσκου, κυρίως σταθερής απόδοσης, και με μεγάλη διασπορά, συνεπώς δεν υφίσταται σημαντικός 
επενδυτικός κίνδυνος. 

 
(α3)  Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.  
 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  
  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση 
κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η Εταιρεία εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα για κάθε νέο  πελάτη της.  Συγκεκριμένα, πριν 
αρχίσει η συνεργασία με το νέο πελάτη, ζητούνται αναλυτικά στοιχεία από Εταιρεία ελέγχου πιστωτικού κινδύνου με την οποία 
συνεργάζεται η McCann Erickson ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E..  Επίσης υπάρχει καιonline σύνδεση με υπηρεσία της ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΑΕ, ώστε να 
συνεκτιμάται η οικονομική κατάσταση του δυνητικού πελάτη. Για την κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, πραγματοποιείται 
αναφορά και στη σημείωση 8 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.054.993,20   7.904.872,35 
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 1.610.400,76   1.409.795,20 
Δεσμευμένες καταθέσεις 742,00   408.107,44 
Σύνολο 11.666.135,96   9.722.774,99 
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(γ)  Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η ταμειακή ρευστότητα παρακολουθείται στενά από την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας και βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα 
δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην αγορά. Η επαρκής ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας εξασφαλίζει την κάλυψη 
των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων της, έναντι των υπαλλήλων της και των λοιπών πιστωτών της, όπως το Δημόσιο, Προμηθευτές, Τράπεζες 
κτλ. Παρά την επιβολή των capital controls στις 29/6/2015, η εταιρεία κατόρθωσε να βελτιώσει το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων της, λόγω 
της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής της και των εύστοχων ενεργειών της Οικονομικής Διεύθυνσής της. 
 

(Ποσά σε  Ευρώ)               
                

την 31-12-2015 Εντός 1 έτους   Μεταξύ                                   
1-2 ετών   Μεταξύ                                   

2-5 ετών   ΣΥΝΟΛΟ 

                
Προμηθευτές 5.096.164,35   -   -   5.096.164,35 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 890.466,37   -   -   890.466,37 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.376.225,65   -   -   1.376.225,65 
Δάνεια 1.400.340,80   -   -   1.400.340,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.763.197,17   -   -   8.763.197,17 

                
- Κατά τη διάρκεια του 2015 πάρθηκε νέο δάνειο ποσού 1.499,9 χιλ. ευρώ και πληρώθηκε ποσό 1.690,0 χιλ ευρώ.     
                
                

την 31-12-2016 Εντός 1 έτους   Μεταξύ                                   
1-2 ετών   Μεταξύ                                   

2-5 ετών   ΣΥΝΟΛΟ 

                
Προμηθευτές 7.205.254,76   -   -   7.205.254,76 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις -   -   -   - 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.623.246,82   -   -   1.623.246,82 
Δάνεια -   -   -   - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.828.501,58   -   -   8.828.501,58 

                
- Κατά τη διάρκεια του 2016 έγινε ολική αποπληρωμή του δανείου ποσού 1.400,3 χιλ ευρώ.         

 
 
3.2  Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού 
χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.  
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
H εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει την λογιστική τους αξία: i) 
Πελάτες, ii) Λοιπές Απαιτήσεις, iii)Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα, iv) Δεσμευμένες Καταθέσεις v) Προμηθευτές και Λοιπές 
Υποχρεώσεις. 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς και η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη σημαντική. 
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Ανάλυση επιπέδων χρηματοοικονομικών μέσων 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση σε επίπεδα των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αποτιμώνται 
σε εύλογες αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015: 
 

          Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στη λήξη της περιόδου 
αναφοράς χρησιμοποιώντας: 

 

Αποτίμηση σε εύλογες αξίες στην έναρξη 
της περιόδου αναφοράς 

χρησιμοποιώντας: 

Ποσά σε € Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

 

Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 
2 

Επίπεδο 
3 Σύνολο 

          Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού 
αποτιμώμενα σε εύλογες 
αξίες μέσω αποτελεσμάτων 

         - Αμοιβαία κεφάλαια 
εξωτερικού - 1.084.999,95 499.999,98 1.584.999,93 

 

- - - - 

Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού 

- 1.084.999,95 499.999,98 1.584.999,93 

 

- - - - 

          Καθαρή εύλογη αξία - 1.084.999,95 499.999,98 1.584.999,93 
 

- - - - 

           
 
3.3  Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
Οι στόχοι της Εταιρείας για τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει να υπάρχει οικονομική 
οντότητα και στο μέλλον, για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. 
Σχετική ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας παρουσιάζεται στην Σημ. 15. 
H Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιό της σε σχέση με τον παρακάτω δείκτη:   

Δάνεια

Δάνεια + Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  
 
Oι τιμές του δείκτη για το 2016 και 2015 είναι:   
 

 
 
Η μείωση του δείκτη σε 0,00% οφείλεται στην ολική αποπληρωμή του δανεισμού εντός του 2016. 
 
44..  ΣΣηημμααννττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  κκααιι  κκρρίίσσεειιςς  ττηηςς  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 
γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές μελλοντικών γεγονότων που πιθανόν να επηρεάσουν την οικονομική της κατάσταση. Οι 
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 
 
(α) Φόροι εισοδήματος. Η Εταιρεία υπόκειται σε σταθερό συντελεστή φόρου εισοδήματος όπως αυτός καθορίζεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την κάθε χρήση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 
αβέβαιος.  Εάν το τελικό αποτέλεσμα της φορολογικής εκκαθάρισης ή του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από την πρόβλεψη που 
είχε αρχικά αναγνωριστεί, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος.  
β) Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τους Νομικούς συμβούλους της. 
γ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι οποίες υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων 
και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 
δ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για την απομείωση των συμμετοχών λαμβάνοντας υπόψη τα μελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν 
από αυτές. 

2015 
1.400.340,80 
2.347.690,50  = 59,65% 

 
        0,00 

2.491.541,45 
= 0,00% 

2016 
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55..  ΠΠίίνναακκααςς  μμεεττααββοολλήήςς  ππααγγίίωωνν  
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Λογισμικά 
Η/Υ Σύνολο 

           

            
Κίνηση έτους 2015           

Κόστος           
Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2015 567.244,42 6.946,96 541.354,49 95.160,38 1.210.706,25 

Προσθήκες - 2.410,05 54.816,41 6.221,79 63.448,25 
Πωλήσεις/Διαγραφές - (3.398,10) (1.352,72) - (4.750,82) 

Mεταφορές - - - - - 
Κόστος την 31-12-2015 567.244,42 5.958,91 594.818,18 101.382,17 1.269.403,68 

            
Αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2015 (440.832,68) (5.672,54) (446.849,40) (85.300,45) (978.655,07) 
Αποσβέσεις περιόδου, (56.724,72) (696,37) (37.592,65) (3.137,11) (98.150,85) 
Πωλήσεις/Διαγραφές - 2.619,23 1.352,71 - 3.971,94 

Mεταφορές - - - - - 
Αποσβέσεις την 31-12-2015 (497.557,40) (3.749,68) (483.089,34) (88.437,56) (1.072.833,98) 

            
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2015 69.687,02 2.209,23 111.728,84 12.944,61 196.569,70 

            
Κίνηση έτους 2016           

Κόστος           
Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2016 567.244,42 5.958,91 594.818,18 101.382,17 1.269.403,68 

Προσθήκες - - 47.043,82 65.695,21 112.739,03 
Πωλήσεις/Διαγραφές - - - - - 

Mεταφορές - - - - - 
Κόστος την 31-12-2016 567.244,42 5.958,91 641.862,00 167.077,38 1.382.142,71 

            
Αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2016 (497.557,40) (3.749,68) (483.089,34) (88.437,56) (1.072.833,98) 
Αποσβέσεις περιόδου, (41.869,31) (602,52) (48.724,42) (12.964,74) (104.160,99) 
Πωλήσεις/Διαγραφές - - - - - 

Mεταφορές - - - - - 
Αποσβέσεις την 31-12-2016 (539.426,71) (4.352,20) (531.813,76) (101.402,30) (1.176.994,97) 

            
Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2016 27.817,71 1.606,71 110.048,24 65.675,08 205.147,74 

            
 
Η εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια για εξασφάλιση δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων. 
 
 
66..  ΛΛοοιιππέέςς  μμαακκρροοππρρόόθθεεσσμμεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  
 
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2016   31/12/2015 

            
Εγγύηση ενοικίου κτιρίου Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας     75.249,25   75.249,25 
Εγγύηση ενοικίου θέσεων στάθμευσης     746,74   746,74 
Εγγύηση σε εταιρείες leasing για εταιρικά αυτ/τα     12.740,00   22.911,20 
Εγγυήσεις ΟΤΕ     4.402,05   4.402,05 
Εγγύηση ΔΕΗ     322,23   322,23 
Εγγυήσεις για κινητά τηλέφωνα     440,21   440,21 
Εγγυήσεις για πιστωτικές κάρτες καυσίμων     7.000,00   7.000,00 
Κεφάλαιο συμμετοχής σε Κοινοπραξίες     2.886,57   2.886,57 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων     1.628,90   1.628,90 
Συνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων     105.415,95   115.587,15 
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Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε συμμετοχή στις παρακάτω κοινοπραξίες: 
 

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ           

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΕΣ %   
ΣΥΜ/ΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΧΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΘΕΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

            

PRAXIS - (ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) McCann Erickson ΑΕ - 
DMB&B ΕΠΕ 47,00% 3.000,00 1.410,00 2006 

ΠΥΡΗΝΑΣ ΙΙ -(Ο.Τ.Ε) 
McCann Erickson ΑΕ - 
FCB/Γνώμη ΑΕ - Leo 
Burnett ΑΕ 

17,00% 3.000,00 510,00 2008 (1) 

McCann Erickson-FCB/Γνώμη -(Ε.Ο.Τ) McCann Erickson ΑΕ - 
FCB/Γνώμη ΑΕ  50,00% 0,00 0,00 (2) 

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ-McCann Erickson -
(ΓΟΡΓΙΑΣ) 

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΔΕ-
McCann Erickson ΑΕ 30,00% 0,00 0,00 (3) 

      ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 1.920,00  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:          
(1):  Έχει υπαχθεί σε περαίωση για το πρώτο έτος λειτουργία της το 2006. Επίσης, εντός του 2015 έλαβε χώρα ο φορολογικός έλεγχος της 
χρήσης του 2007. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε την 30η Δεκεμβρίου 2015. 
Εντός του 2016 έλαβε χώρα ο φορολογικός έλεγχος του 2008, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του 2017.       
(2):  Έχει υπαχθεί σε περαίωση για τις χρήσεις μέχρι και το 2009.        
(3): Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή της, δηλαδή από το 2010.  Επίσης στο 2015 ξεκίνησε ο έλεγχος ΦΠΑ για τις χρήσεις 
2011, 2012, 2013.  Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με την, από 09.02.2016, κοινοποιηθείσα έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, για ποσό 
επιστροφής € 145.167,38. 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ 
ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΕΣ %   
ΣΥΜ/ΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΧΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΘΕΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

  

ICARUS  - (AEΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) 

McCann Erickson ΑΕ - 
Asley & Holmes ΑΕ - 
Upset ΑΕ  -Leo Burnett ΑΕ 

16,65% 3.000,00 0,00 2006 (1) 

ΕΞΕΛΙΞΗ - (O.T.E) 

McCann Erickson ΑΕ - 
Asley & Holmes ΑΕ - Geo 
Young & Rubicam ΑΕ - 
Leo Burnett ΑΕ 

20,00% 0,00 0,00 2005 (2) 

McCann Erickson-BBDO Athens-
Cleverbank  -(Ε.Ο.Τ) 

McCann Erickson ΑΕ - 
BBDO Athens ΑΕ - 
Cleverbank ΑΕ 

50,00% 0,00 0,00 2007 (3) 

ΕΞΕΛΙΞΗ 2 - (O.T.E) 

McCann Erickson ΑΕ - 
Asley & Holmes ΑΕ - Geo 
Young & Rubicam ΑΕ - 
Leo Burnett ΑΕ 

20,00% 0,00 0,00 2008 (4) 

"2005" - (ΑΘΗΝΑ 2004) 
McCann Erickson ΑΕ - Leo 
Burnett ΑΕ- Ι.Ν.Λεούσης 
ΑΕ 

33,33% 2.900,00 966,57 2006 (5) 

      ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 966,57    

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Οι παραπάνω κοινοποραξίες έκαναν παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 30.12.2009 (1), 31.12.2009 (2), 24.03.2010 (3), 31.12.2010 
(4) και 15.12.2015 (5).  Συγκεκριμένα για τη τελευταία κοινοπραξία της λίστας [5], έγινε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου στις 
15.12.2015, με ημερομηνία 31.07.2012 (αναδρομική ισχύ). 
 
Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα έτη δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά.  
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77..  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών 
βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να 
ισχύσει στις χρήσεις κατά τις οποίες θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν οι αναβαλλόμενοι φόροι. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, 
ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόστηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2015 και 2016 είναι 29% (βάσει των διατάξεων 
του Νόμου 4334/2015 που δημοσιεύτηκε στις 16/07/2015).  
 
H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 
2016 και 2015 έχει ως ακολούθως: 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις): 01-Ιαν-16   

(Χρέωση) / 
Πίστωση στα 

αποτελέσματα   
(Χρέωση) / Πίστωση 

στην καθαρή θέση   31-Δεκ-16 

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 42.428,93   (2.512,50)   -   39.916,44 

Επισφαλείς απαιτήσεις 430.495,14   47.117,17   -   477.612,31 

Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη (25.356,78)   (41.802,74)   -   (67.159,52) 

Αποζημιώσεις Προσωπικού 67.637,28   (11.223,87)   37.968,83   94.382,24 

Λοιπά 22.340,44   (118.037,31)   -   (95.696,87) 

Σύνολο 537.545,02   (126.459,25)   37.968,83   449.054,59 

                

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις): 

01-Ιαν-15   
(Χρέωση) / 

Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

  (Χρέωση) / Πίστωση 
στην καθαρή θέση   31-Δεκ-15 

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 36.972,92   5.456,02   -   42.428,93 

Επισφαλείς απαιτήσεις 72.800,00   357.695,14   -   430.495,14 

Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη 41.472,82   (66.829,60)   -   (25.356,78) 

Αποζημιώσεις Προσωπικού 59.895,68   9.965,27   (2.223,67)   67.637,28 

Λοιπά 129.377,30   (107.036,86)   -   22.340,44 

Σύνολο 340.518,72   199.249,96   (2.223,67)   537.545,02 

 
 
 
88..  ΠΠεελλάάττεεςς  
 

(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2016   31/12/2015 
            
Πελάτες     11.567.848,89   10.791.325,84 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις     3.611.931,86   3.364.542,34 
Συνολο Πελατών     7.955.917,03   7.426.783,50 

 
 
Η πιστωτική περίοδος που δίδεται στους πελάτες κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 ημερών ανάλογα με τη χώρα και την κατηγορία του πελάτη.  
Οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με τόκους για τις καθυστερήσεις των πληρωμών τους. 
 
Επίσης, η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων είναι η παρακάτω: 
 
 

    31/12/2016       31/12/2015 
Υπόλοιπο την 31.12.2015 3.364.542,34   Υπόλοιπο την 31.12.2014 2.125.217,10 
Μεταφορές   (117.109,72)   Μεταφορές   - 
Πρόβλεψη χρήσης 364.499,24   Πρόβλεψη χρήσης 1.239.325,24 
Υπόλοιπο την 31.12.2016 3.611.931,86   Υπόλοιπο την 31.12.2015 3.364.542,34 

 
 
Να σημειωθεί ότι το έξοδο πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων βρίσκεται στα «Λοιπά έξοδα/έσοδα» των αποτελεσμάτων χρήσης.  
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Η ωρίμανση των απαιτήσεων πελατών παρουσιάζεται παρακάτω: 

 
(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2016   31/12/2015 
            
Ενήμερα     7.509.523,74   6.843.542,94 
Καθυστερημένα και μη απομειωμένα     446.393,29   583.240,56 
Σύνολο πελατών     7.955.917,03   7.426.783,50 

 
99..  ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  
 

(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2016   31/12/2015 
            
Λοιποί χρεώστες     181.057,88   57.595,17 
Μείον προβλέψεις επισφαλών χρεωστών     (56.197,71)   (45.130,71) 
Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη     72.073,69   87.437,17 
Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες     125.624,81   103.412,00 
Απαιτήσεις από εταιρίες του Ομίλου     -   57.504,64 
Προπληρωμένα έξοδα     29.693,62   28.930,30 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     56.408,00   72.753,13 
Συνολο λοιπών απαιτήσεων     408.660,29   362.501,70 

 
 
1100..  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς    ααππααιιττήήσσεειιςς  
 
 
Οι  Τρέχουσες Φορολογικές  Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 

        

Συνολο Τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων 311.421,42   332.731,35 

      
1111..  ΤΤααμμεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  

 
Η εταιρεία δεν τηρεί φυσικό ταμείο. Όλες οι ταμειακές της πράξεις γίνονται με διακίνηση επιταγών ή με εμβάσματα. 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:  
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 

        

Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 1.610.400,76   1.409.795,20 

 
 
Το ποσό των δεσμευμένων καταθέσεων αντοιστοιχεί στο 50% των Ε/Ε προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που βρίσκονται σε ισχύ. Τα 
αντίστοιχα ποσά για το 2015 και 2016 είναι € 408.107,44 και € 742,00. 
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1122..  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  σσεε  εεύύλλοογγηη  ααξξίίαα  
 
 
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ. 
 
 

  Μετοχές και Αμοιβαία 

  31/12/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο ανοίγματος   -   -  

Προσθήκες (Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού) 1.584.449,43   -  

Υπόλοιπο κλεισίματος 1.584.449,43  -  

 
 
 
 
1133..  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο    
 

(ποσά σε Ευρώ)  
Αριθμός κοινών 

μετοχών   Αξία κοινών μετοχών 
        

31-Δεκ-15 1.237.832   3.626.847,76 

        

31-Δεκ-16 1.247.832   3.656.147,76 

 
 
Η πλήρης ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και των μετοχών της, είναι η εξής: 
 
 

  Μετοχές Αξία μετοχής Μετοχικό κεφάλαιο 

Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου την 31η Δεκεμβρίου 2015:       

Business Science Research Corporation 314 2,93 920,02 € 

Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l 1.237.518 2,93 3.625.927,74 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.237.832 2,93 3.626.847,76 € 

    
Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου την 31η Δεκεμβρίου 2016:       

Passepartout Holdings Limited 1.247.832 2,93 3.656.147,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.247.832 2,93 3.656.147,76 € 

 
 
Η Εταιρεία την 31/12/2016 είναι ελεγχόμενη από την Passepartout Holdings Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας, 
καθώς εντός του 2016 έλαβε χώρα η μεταβίβαση των μετοχών από την : 

1. Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l , η οποία κατείχε το 99,9746% των μετοχών της εταιρείας και από την  
2. Business Science Research Corporation (εγκατεστημένη στις Η.Π.Α) η οποία κατείχε το 0,0254% των μετοχών. 
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1144..  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκάά  
 

Ποσά σε Ευρώ
Τακτικό 

αποθεματικό

Καταβλ. 
διαφορά από 

έκδοση 
μετοχών υπέρ 

το άρτιο

Αποθεματικά 
αναλογιστικών 
κερδών/ζημιών

Έκτακτα 
αποθεματικά

Φόροι -τέλη 
από αύξηση 

μετοχικού 
κεφαλαίου

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά

Σύνολο

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
Υπόλοιπο στις 1 

Ιανουαρίου 2015
223.672,42 11.744,54 4.304,11 (111.100,82) 41.244,48 714,84 170.579,57

Αναλογιστικά 
κέρδη/ζημίες

6.026,00 6.026,00

Αναβαλλόμενος φόρος 
που σχετίζεται με την 

επανεκτίμηση 
υποχρέωσης 
προσωπικού

(2.223,67) (2.223,67)

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2015

223.672,42 - 15.546,87 4.304,11 (111.100,82) 41.244,48 714,84 174.381,90

Υπόλοιπο στις 1 
Ιανουαρίου 2016

223.672,42 - 15.546,87 4.304,11 (111.100,82) 41.244,48 714,84 174.381,90

Εκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο

1.372.171,45 1.372.171,45

Αναλογιστικά 
κέρδη/ζημίες

(130.927,00) (130.927,00)

Αναβαλλόμενος φόρος 
που σχετίζεται με την 

επανεκτίμηση 
υποχρέωσης 
προσωπικού

37.968,83 37.968,83

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2016

223.672,42 1.372.171,45 (77.411,30) 4.304,11 (111.100,82) 41.244,48 714,84 1.453.595,18

 
 
 (α) Τακτικό Αποθεματικό 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία 
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό 
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο.Η Εταιρεία είχε συσσωρευμένες ζημιές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 και 2015 και ως εκ τούτου δεν 
σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό. 
 
(β) Καταβλ. διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άριο 
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, όπου σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό λόγω κάλυψης υπέρ το άριο. 
 
(γ)  Αποθεματικά αναλογιστικών κερδών/ζημιών 
Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται με βάση τα αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) και δεν δύναται να μεταφερθεί στα αποτελέσματα σε 
μεταγενέστερες περιόδους.  
 
(δ) Έκτακτα αποθεματικά 
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε παλαιότερες χρήσεις, δεν έχει 
ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
(ε) Φόροι -τέλη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
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Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας αφορά έξοδα συγκέντρωσης κεφαλαίου, τα οποία εμφανίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης 
 
(στ) Αφορολόγητα αποθεματικά 
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 
Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να 
ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
Σε περίπτωση απόφασης διανομής η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο. 
 
 
1155..  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  
 
Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε σε € 2.491.541,45, έναντι € 947.349,70 κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού € 1.401,471,45.  Κατά την 
χρήση του 2015, ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 26,12%.  Κατά την χρήση του 
2016 ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 68,15%, το οποίο οδηγεί στην εξάλειψη των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 όπου ο λόγος του Συνόλου της Καθαρής Θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 50%. Όπως ήδη προαναφέρθηκε στη (Σημείωση 2.1), η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την 
παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern) και έχει αποφασίσει να εφαρμόσει  πιστά τον προϋπολογισμό του 2017 αλλά 
και των επομένων ετών, να διατηρήσει και να αυξήσει κατά το δυνατόν τα έσοδα της το 2017, να συγκρατήσει και να μειώσει περαιτέρω τις 
λειτουργικές της δαπάνες, έτσι ώστε να διατηρήσει και να βελτιώση την κερδοφορία της.  

 
1166..  ΠΠρρόόββλλεεψψηη  ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  
 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές 
σε εργαζομένους» και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.  
Συνταξιοδοτικές παροχές 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:       
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 325.456,00   233.232,00 
  325.456,00   233.232,00 

        
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 

        
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 20.434,00   24.410,00 
Χρηματοοικονομικό κόστος 4.735,00   4.147,00 
Κόστος περικοπών/διακονονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 256.742,00   20.560,00 
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζ.  281.911,00   49.117,00 
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(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης 233.232,00 230.368,00
Κόστος απασχόλησης περιόδου 25.169,00 28.557,00
Καταβληθείσες αποζημιώσεις (320.614,00) (40.227,00)
Κόστος διακανονισμών 256.742,00 20.560,00
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία 130.927,00 (6.026,00)
Υπόλοιπο τέλους 325.456,00 233.232,00

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016 31/12/2015

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές 
παραδοχές (120.803,00) 11.959,00
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από μεταβολέ σε εμπειρία (10.124,00) (5.933,00)
Συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά 
έσοδα (130.927,00) 6.026,00

31/12/2016 31/12/2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,50% 2,03%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 2,00%
Μέσος μελλοντικός εργασιακός βίος 15,87 έτη 15,84 έτη  
  
Κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2016 εάν είχαμε υποθέσει επιτόκιο προεξόφλησης 0.53% υψηλότερο, δηλαδή από 1,50% σε 
2,03%, τότε η συνολική υποχρέωση θα ήταν χαμηλότερη περίπου κατά 10,00%. 
  
1177..  ΛΛοοιιππέέςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς    
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Πρόβλεψη απομείωσης κόστους εργασιών σε εξέλιξη (WIP)       
Υπόλοιπο έναρξης 30.482,29   26.181,24 
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης 24.274,66   4.301,05 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 54.756,95   30.482,29 
        
Αναβαλλόμενο κόστος ενοικίων       
Υπόλοιπο έναρξης 35.191,16   32.442,55 
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης 1.051,65   2.748,61 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 36.242,81   35.191,16 
        
Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε Κοινοπραξίες       
Υπόλοιπο έναρξης 780.168,74   844.763,00 
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης 9.049,46   (64.594,26) 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 789.218,20   780.168,74 
        
Λοιπές προβλέψεις       
Υπόλοιπο έναρξης -   - 
Μεταφορές 106.042,72   - 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 106.042,72   - 

        
Σύνολο Λοιπών Προβλέψεων 986.260,68   845.842,19 

 
 

• Η πρόβλεψη απομείωσης κόστους εργασιών σε εξέλιξη (WIP) αφορά κόστη τιμολογίων προμηθευτών που δεν έχουν τιμολογηθεί 
ακόμα στους πελάτες και συνεπώς δεν πρέπει να επιβαρύνουν τη χρήση. 

 
• Το αναβαλλόμενο κόστος ενοικίων αφορά εγγραφές πρόβλεψης επιμερισμού μελλοντικών αυξήσεων, βάσει σύμβασης, στην 

τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο (straight line) όπως αναφέρεται στο ΔΛΠ 18 αναφορικά με τις λειτουργικές 
μισθώσεις. 
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• Η πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε Κοινοπραξίες αφορά πρόβλεψη κόστους που βασίζεται στην ανάλυση των Οικονομικών 
Καταστάσεων των Κοινοπραξιών βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

 
 
1188..  ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
 
Η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις και δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις, πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Προμηθευτές εσωτερικού 5.764.271,02   4.954.887,57 
Προμηθευτές εξωτερικού 1.440.983,74   141.276,78 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη  -   890.466,37 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  127.971,78   138.830,56 
Φόροι-Τέλη 139.697,91   223.654,86 
ΦΠΑ 416.429,33   411.946,50 
Επιταγές πληρωτέες 42.782,89   7.088,04 
Αναβαλλόμενα έσοδα 2.093,20   - 
Λοιποί Πιστωτές 511.255,27   358.042,96 
Μερίσματα πληρωτέα 876,62   876,62 
Δουλευμένα έξοδα 366.880,03   83.787,12 
Προκαταβολές πελατών 15.259,79   151.998,99 
Συνολο Προμηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων 8.828.501,58   7.362.856,37 

 
 
1199..  ΔΔάάννεειιαα  
 
Η εταιρεία μέχρι και τις αρχές του Φεβρουαρίου 2016 είχε συνεργασία με την Bank Mendes Gans στην Ολλανδία, η οποία παρείχει την 
δυνατότητα ταμειακών διευκολύνσεων ανάλογα με τις εκάστοτε τρέχουσες ταμειακές ανάγκες της εταιρείας. Το δάνειο αυτό, τα οποίο 
εξοφλήθηκε ολικώς, κατά τη μεταβίβαση των μετοχών στο νέο μέτοχο, ήταν βραχυπρόθεσμο και το επιτόκιό τους ήταν μεταβαλλόμενο 
ανάλογα με το επίπεδο των διεθνών αγορών και της αξιολόγησης των οίκων αξιολόγησης (S&P, Moody’s and FitchRatings) προς την 
προηγούμενη μητρική εταιρία IPG. 
 

 Το επιτόκιο δανεισμού από την Bank Mendes ανερχόταν την 3η Φεβρουαρίου 2016 σε 0,2% και την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε 0,5%. 

 
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 

        

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια -   1.400.340,80 
        

Σύνολο δανείων -   1.400.340,80 
 
 
2200..  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  κκααιι  κκόόσσττοοςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν  
 

Ανάλυση μικτού κέρδους 2016 Πωλήσεις   Κόστος 
πωληθέντων   Μικτό κέρδος 

Έσοδα media 3.943.941,00   (3.495.572,70)   448.368,30 
Έσοδα παραγωγών 9.747.490,61   (5.114.867,17)   4.632.623,44 
Σύνολο 13.691.431,61   (8.610.439,87)   5.080.991,74 
            

Ανάλυση μικτού κέρδους 2015 Πωλήσεις   Κόστος 
πωληθέντων   Μικτό κέρδος 

Έσοδα media 4.772.047,00   (4.258.203,10)   513.843,90 
Έσοδα παραγωγών 11.828.721,41   (6.295.241,38)   5.533.480,03 
Σύνολο 16.600.768,41   (10.553.444,48)   6.047.323,93 
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2211..  ΈΈξξοοδδαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς  &&  δδιιάάθθεεσσηηςς    
 
Τα γενικά έξοδα της Εταιρείας επιμερίζονται σε έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως:  

 

(Ποσά σε  Ευρώ) 
από 01-01-2016 
έως 31-12-2016   

από 01-01-2015 
έως 31-12-2015 

        
Έξοδα διάθεσης       
Μισθοδοσία 3.062.895,64   3.292.188,96 
Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων 614.955,18   633.520,97 
Ενοίκια και επισκευές 345.452,44   370.060,31 
Αποσβέσεις 93.744,89   88.335,77 
Λοιπά έξοδα 444.032,52   577.956,38 
Σύνολο 4.561.080,67   4.962.062,39 

        
        
Έξοδα διοίκησης       
Μισθοδοσία 340.321,74   365.798,77 
Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων 68.328,35   70.391,22 
Ενοίκια και επισκευές 38.383,60   41.117,81 
Αποσβέσεις 10.416,10   9.815,09 
Λοιπά έξοδα 49.336,95   64.217,38 
Σύνολο 506.786,74   551.340,27 

 
 
2222..  ΛΛοοιιππάά  έέσσοοδδαα//((έέξξοοδδαα))    
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Κέρδος (ζημία) από την πώληση/εκποίηση παγίων -   (776,88) 
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 6.600,00   7.960,37 
Έσοδα/(έξοδα) από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (364.499,24)   (1.239.325,24) 
Συναλλαγματικές διαφορές-έσοδο 723,24   3.505,13 
Συναλλαγματικές διαφορές-έξοδο (454,92)   (8.004,21) 
Έσοδα/(έξοδα) από διαγραφή παλαιών υπολοίπων 726,19   33.124,92 
Έσοδα/(έξοδα) από αποτίμηση υποχρεώσεων εξωτ/συγγ 798.325,17   - 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (500,00)   (2.200,98) 
Λοιπά έσοδα 728,40   0,31 
Λοιπά έξοδα (27.471,38)   (14.500,12) 

  414.177,46   (1.220.216,70) 
 
 
2233..  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ((έέσσοοδδαα))//έέξξοοδδαα  
 
Μετά την ολική εξόφληση του δανεισμού προς την Bank Mendes Gans, η Εταιρεία επιβαρύνεται κυρίως με τραπεζικά έξοδα για συναλλαγές.   
 
Η εικόνα του χρηματο-οικονομικού κόστους έχει ως εξής:  
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 
από 01-01-2016 έως 31-

12-2016   από 01-01-2015 έως 31-
12-2015 

        

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 28.911,38   66.260,43 

Πιστωτικοί τόκοι (298,54)   (442,32) 

Σύνολο 28.612,84   65.818,11 
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2244..  ΦΦόόρροοςς  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  
 

(Ποσά σε  Ευρώ)       

 
2016  2015 

Φόρος εισοδήματος χρήσης (26.501,77)  (76.156,22) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (126.459,25)  199.249,96 

Λοιποί φόροι (1.000,00)  (1.000,00) 

Σύνολο (153.961,02)   122.093,74 

 

(Ποσά σε  Ευρώ)    

 2016  2015 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 389.639,49   (701.106,54) 
Φόρος υπολογιζόμενος με εφαρμογή του εγχώριου φορολογικού συντελεστή 
29% (112.995,45)  203.320,90 

Φορολογικές προσαρμογές για:    
  '-  Επίπτωση προσωρινών διαφορών μεταξύ ΔΛΠ-ΦΒ, για τις οποίες δεν 
αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση -  - 

  '-  Δαπάνες που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (39.965,57)  (40.460,40) 
  '- Λοιποί φόροι (1.000,00)  (1.000,00) 
  '-  Επιδραση από μεταβολή φορολογικού συντελεστή -  (39.766,75) 
Φορολογική επιβάρυνση (153.961,02)   122.093,74 

 
 
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης  
 
Οι ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας αφορούν μόνο τα έτη 2009 και 2010. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 έλαβε Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης με βάση την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και για τις χρήσεις 2014 και 2015 σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. Από το φορολογικό έτος 2016 και κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 
4174/2013, ο εν λόγω έλεγχος κατέστη πλέον προαιρετικός, ωστόσο η Εταιρεία επέλεξε να συνεχίσει να λαμβάνει την Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και η σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση 
των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016. Ο εν λόγω δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές 
υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 
2255..  ΠΠααρροοχχέέςς  σσεε  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  
 

(Ποσά σε  Ευρώ)     
από 01-01-2016     έως 

31-12-2016   από 01-01-2015     έως 
31-12-2015 

              

Μισθοί και ημερομίσθια     2.456.080,23   2.877.660,80 
Εργοδοτικές εισφορές     551.258,75   665.886,03 
Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 30.347,54   33.803,53 
Αποζημίωση απόλυσης     320.614,13   40.226,66 
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους   44.916,73   40.410,71 

        3.403.217,38   3.657.987,73 
              

 
2266..  ΑΑννεειιλληημμμμέέννεεςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  
 
α) Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – της Εταιρείας λειτουργούντος ως μισθωτή κτιρίου γραφείων. 
 
Η Εταιρεία μισθώνει τα γραφεία με μη ακυρώσιμη λειτουργική μίσθωση. Η μίσθωση έχει διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και 
δικαιώματα ανανέωσης. Η Εταιρεία απαιτείται να δώσει προειδοποίηση όπως προβλέπεται για τις συμβάσεις των εμπορικών μισθώσεων 
για τον τερματισμό των συμφωνιών.  
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Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31.12.2016 και  
31.12.2015έχουν ως εξής: 
 
 

Ενοίκιο-έξοδο       
        
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Μέχρι 1 έτος 

173.111,12 
  

171.397,15 
Από 2 – 5 έτη 

891.871,11 
  

883.040,71 
Μετά από 5 έτη 

103.305,58 
  

285.247,11 
  

1.168.287,81 
  

1.339.684,97 
        
Εταιρικά αυτοκίνητα       

        

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Μέχρι 1 έτος 20.666,72   69.704,00 
Από 2 – 5 έτη 41.239,11   39.615,00 
Μετά από 5 έτη -   - 
  61.905,83   109.319,00 

 
 
 
 
2277..  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  
 
Η Εταιρεία μέχρι την 03/03/2016 ήταν ελεγχόμενη α) από την Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l η οποία κατείχε το 99,9746% των 
μετοχών της εταιρείας και β) από την Business Science Research Corporation (εγκατεστημένη στις Η.Π.Α) με ποσοστό 0.0254%. Μετά τη 
μεταβίβαση των μετοχών κατά 100% στην Passepartout Holdings Limited η εταιρεία παύει να αποτελεί συνδεδεμένο μέρος του Ομίλου IPG 
μετά την ημερομηνία μεταβίβασης. 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 
 
 
i)  Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 1/1-31/12/2016   1/1-31/12/2015 

Πωλήσεις Υπηρεσιών       

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (MEDIABRANDS  ΔΙΑΦ) 44.000,00   - 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Worldgroup SRL ITALIA) 14.197,00   - 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann New York) 4.320,00   - 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Emea) 840,00   40.961,00 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (MullenLowe Επικ. ΑΕ) -   65.000,00 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Paris) -   62.747,10 

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Worldgroup SRL) -   60.278,74 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Craft translation LLC) -   23.053,25 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Momentum Activating Demand Ltd) -   17.500,00 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Budapest) -   7.815,00 

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (MediaBrands) -   7.000,00 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Healthcare SRL) -   4.000,00 

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (Universal Media) -   3.000,00 

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Melbourne) -   1.301,19 
  63.357,00   292.656,28 
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ii)  Αγορές υπηρεσιών 
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 1/1-31/12/2016   1/1-31/12/2015 
Αγορές υπηρεσιών       

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Universal Media) 4.575,48   356.507,80 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (CMGRP Global) 1.211,76   7.373,80 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Budapest) 1.016,00   7.696,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Paris) 341,44   3.398,80 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (B.V.Mc CANN -ER) 288,00   - 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Gotham) 187,92   - 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Marketing Inc) -   417.374,28 

· Υπηρεσίες διαδικτύου (MCT Marketing Communication Techn. Inc) -   59.618,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Mediabrands) -   32.490,40 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson EMEA Limited) -   31.310,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Weber Shandwick Europe Corp) -   7.000,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Polska) -   2.695,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Interpublic GIS UK) -   720,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (BV McCann Erickson SRL Romania) -   698,00 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Spain) -   254,65 

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Craft Translation) (8.328,10)   48.941,60 
  (707,50)   976.078,33 

 
 
 
 

iii) Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού 
 
- Ως διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης, λαμβανομένων υπόψη και των στενών συνδεόμενων με αυτούς προσώπων, για την 
Εταιρεία νοούνται αυτά που ορίζει το Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών".  
- Ως συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται η Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας. 
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 
από 01-01-2016 
έως 31-12-2016   από 01-01-2015 

έως 31-12-2015 
        
Αμοιβές και λοιπές παροχές διοικητικών στελεχών       
        

Ομάδα Διοίκησης της εταιρείας 940.719,32   833.706,18 
        
Σύνολο 940.719,32   833.706,18 

        

Σημείωση: Το ποσό του 2016 περιλαμβάνει αποζημιώσεις καταγγελιών € 152.234,13.     
 
 
Σημειώσεις:  

- Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται αμοιβές δικηγορικού γραφείου (μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ μέχρι τη 04/03/2016 ) 
τα οποία ανέρχονται σε € 60.000,00 για το 2015 , και σε € 10.000,00 για το 2016. 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από διοικητικά στελέχη της εταιρείας και ούτε υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά. 
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iv) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 
 

Απαιτήσεις από συγγενείς (Σημείωση 9)       

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ 105.635,07   87.449,11 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΔΕ-McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ 9.056,24   5.716,97 
Κοιν/ξία Πυρηνας ΙΙ 5.925,43   5.352,61 
Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ (D'ARCY McCANN ERICKSON) 5.008,07   4.893,31 

  125.624,81   103.412,00 

        
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 9):       

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -   43.050,00 
MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ -   8.610,00 
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ -   5.844,64 
  -   57.504,64 

        
Σημείωση: Οι παραπάνω απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη έχουν ταξινομηθεί στη γραμμή "Λοιπές απαιτήσεις". 

    
  Εμπορικές Απαιτήσεις από συγγενείς (Σημείωση 8)       

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 

        
Κ/Ξ LEO BURNET ASHLEY&HOLMES McCANN GEO 70.009,38   70.009,38 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ Α.Ε. - McCANN ERICKSON AEE 361.574,00   398.574,00 
Κ/Ξ DARCY McCANN ERICKSON 228.589,56   228.589,56 
Κ/Ξ McCANN-ERICKSON-BBDO ATHENS-CLEVERBANK 159.109,11   159.109,11 
Κ/Ξ LEO BURNET ASHLΕΥ-MCCANN-GEO 39.761,62   39.761,62 

  859.043,67   896.043,67 

        
Σημείωση: Οι παραπάνω εμπορικές απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες έχουν ταξινομηθεί στη γραμμή "Πελάτες". 

 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 8):       

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
        
Craft Translation.LLC -   23.053,25 
Powell Tate Weber Shandwick (DC) 461200 -   6.530,64 
McCann Healthcare Srl (HC :370300) -   4.000,00 
MOMENTUM.EMC SRL -   1.492,00 
McCann Melbourne -   1.301,19 
McCANN-ERICKSON ADVERTISING UK (30900) -   1.060,00 
CRAFT WORLDWIDE Sp.zo.o. -   750,00 
B.V.Mc CANN -ERICKSON SRL -   704,00 
McCANN WORLD GROUP S.R.I. -   75,00 
McCANN ERICKSON ITALIA SRL -   50,00 
McCANN ERICKSON POLAND -   12,50 
  -   39.028,58 
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Σημείωση: Οι παραπάνω απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη έχουν ταξινομηθεί στη γραμμή "Πελάτες". 
 
 
 
 
 

 
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2016   31/12/2015 
        
Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.18) 

      
UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (Ελλάς) ΑΕ  -   (406.586,60) 
McCANN-ERICKSON MARKETING INC. INTERNATIONAL (204990) -   (267.332,28) 
MCT MARKETING COMMUNICATION TECHN.INC (275010) -   (59.618,00) 
Craft Translation.LLC (248100) -   (44.290,47) 
MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ -   (40.516,39) 
Weber Shandwick France   869000 -   (17.797,00) 
McCANN-ERICKSON ΕΜΕΑ LTD (30750) -   (13.294,00) 
McCANN ERICKSON ADVERTISING UK -   (10.107,13) 
MCCANN ERICKSON BUDAPEST (371000) -   (7.696,00) 
CMGRP US Global -   (7.417,96) 
WEBER SHANDWICK (WS EUROPE CORPORATE) (820400) -   (7.000,00) 
McCANN-ERICKSON PARIS (366) -   (3.398,80) 
CORPORACION INTERPUBLIC MEXICANA/MCE DE MEXICO SA -   (2.935,08) 
B.V. McCANN ERICKSON SRL ROMANIA -   (1.698,00) 
INTERPUBLIC GIS (UK) LTD (99920) -   (524,01) 
McCANN-ERICKSON SPAIN (376000) -   (254,65) 
  -   (890.466,37) 

 
v) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 

Δεν υπάρχουν δάνεια της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη. 
 
 
2288..  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
 
(α) Εγγυητικές επιστολές  
H Alpha Bank, κατά τον χρόνο ανανέωσης των όρων της μεταξύ μας συνεργασίας, στις αρχές του 2012, πρόσθεσε έναν νέο όρο αναφορικά 
με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. 
Πιο συγκεκριμένα,  ανακοίνωσε την δέσμευση ποσού ίσο με το  50% των Ε/Ε «ουσίας», δηλαδή των Ε/Ε  Προκαταβολών και Καλής 
Εκτέλεσης.  Αυτό είχε σαν συνέπεια την δέσμευση ποσού ίσο με το  50% του συνολικού ποσού των υφιστάμενων Ε/Ε  ουσίας. 
Στις 31/12/2015 το δεσμευμένο ποσό στους λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρία στην Alpha Bank ανερχόταν στο  ποσό των  € 408.107,.  
Την 31/12/2016 το ποσό των δεσμεύσεων ανερχόταν σε € 742,00, το οποίο έχει δεσμευτεί για λόγους που δεν σχετιίζονται με εγγυητικές, 
αλλά για χρήση θυρίδων που διατηρεί η Εταιρεία στην τράπεζα.  Η Εταιρεία στις 31/12/2016 δεν έχει δώσει καμία εγγύηση. 
 

Είδος 
Ε/Ε Λήξη  Πελάτης-Έργο Τράπεζα Έκδοσης 31/12/2016 31/12/2015 

            

ΚΕ Αορίστου χρόνου Περιφέρεια Αττικής Alpha Bank - 694.214,88 

ΚΕ Αορίστου χρόνου ΥΠΕΚΑ Alpha Bank - 122.000,00 

Σ 14/10/2015 ΟΠΑΠ Citibank - 50.000,00 

      
Σύνολο Εγγυητικών 

Επιστολών:  - 866.214,88 
ΚΕ:   Καλής Εκτέλεσης         
Σ:   Συμμετοχής         
         

 
(β) Επίδικες Υποθέσεις 
Η Εταιρεία εμπλεκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες 
επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις 
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα 
λειτουργίας της.         
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 (γ) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
Για τις χρήσεις 2009 και 2010, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα 
δεν έχουν καταστεί οριστικές.  Επίσης, μερικές από τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία έχουν μη ελεγμένες από τις 
φορολογικές αρχές χρήσεις, ενώ μία έχει υπαχθεί στην διαδικασία της περαίωσης (βλ. επίσης Σημ. 6). 
 
 
2299..  ΠΠρροοσσααρρμμοογγήή  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  
 
Η εταιρεία ως και την 31/12/2015 δεν ενσωμάτωνε τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις. Την 31/12/2016 αποφάσισε την αλλαγή πολιτικής και προχώρησε στην αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης και αναδρομικά. Η επίδραση στις δημοσιευμένες καταστάσεις παρουσιάζεται παρακάτω:   
 
 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015 
 
 

Κατά την    Κατά την    Κατά την    Κατά την    

(ποσά σε Ευρώ) 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014
Δημοσιευμένος Προσαρμογές Αναδιατυπωμένος Δημοσιευμένος Προσαρμογές Αναδιατυπωμένος

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 196.569,70 - 196.569,70 232.051,18 - 232.051,18
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 115.587,15 - 115.587,15 115.587,15 - 115.587,15
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση - 537.545,02 537.545,02 - 340.518,72 340.518,72
Σύνολο 312.156,85 537.545,02 849.701,87 347.638,33 340.518,72 688.157,05

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες 7.426.783,50 - 7.426.783,50 8.514.516,25 - 8.514.516,25
Λοιπές απαιτήσεις 362.501,70 - 362.501,70 951.571,89 - 951.571,89
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 332.731,35 - 332.731,35 342.578,15 - 342.578,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.409.795,20 - 1.409.795,20 1.305.544,71 - 1.305.544,71
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη 
αξία

- - - - - -

Δεσμευμένες καταθέσεις 408.107,44 - 408.107,44 582.280,16 - 582.280,16
Σύνολο 9.939.919,19 - 9.939.919,19 11.696.491,16 - 11.696.491,16

Σύνολο ενεργητικού 10.252.076,04 537.545,02 10.789.621,06 12.044.129,49 340.518,72 12.384.648,21

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο 3.626.847,76 - 3.626.847,76 3.626.847,76 - 3.626.847,76
Αποθεματικά 180.732,03 (6.350,13) 174.381,90 174.706,03 (4.126,46) 170.579,57
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο (3.397.775,11) 543.895,15 (2.853.879,96) (2.619.512,34) 344.645,18 (2.274.867,16)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 409.804,68 537.545,02 947.349,70 1.182.041,45 340.518,72 1.522.560,17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

233.232,00 - 233.232,00 230.368,00 - 230.368,00

Λοιπές προβλέψεις 845.842,19 - 845.842,19 903.386,79 - 903.386,79
Σύνολο 1.079.074,19 - 1.079.074,19 1.133.754,79 - 1.133.754,79

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.362.856,37 - 7.362.856,37 8.152.554,37 - 8.152.554,37
Δάνεια 1.400.340,80 - 1.400.340,80 1.575.778,88 - 1.575.778,88
Σύνολο 8.763.197,17 - 8.763.197,17 9.728.333,25 - 9.728.333,25

Σύνολο υποχρεώσεων 9.842.271,36 - 9.842.271,36 10.862.088,04 - 10.862.088,04

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων

10.252.076,04 537.545,02 10.789.621,06 12.044.129,49 340.518,72 12.384.648,21
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 
 
  
(ποσά σε Ευρώ)

από 01-01-2015 
έως 31-12-2015

από 01-01-2015 
έως 31-12-2015

από 01-01-2015 
έως 31-12-2015

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Δημοσιευμένος Προσαρμογές Αναδιατυπωμένος

Πωλήσεις 16.600.768,41 0,00 16.600.768,41 

Κόστος πωληθέντων (10.553.444,48) 0,00 (10.553.444,48) 

Μικτό κέρδος 6.047.323,93 0,00 6.047.323,93 

Έξοδα διάθεσης (4.962.062,39) 0,00 (4.962.062,39) 

Έξοδα διοίκησης (551.340,27) 0,00 (551.340,27) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (1.220.216,70) 0,00 (1.220.216,70) 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες) (686.295,42) 0,00 (686.295,42) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 442,32 0,00 442,32 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (66.260,43) 0,00 (66.260,43) 

Κέρδη/(ζημίες) από κοινοπραξίες 51.006,99 0,00 51.006,99 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (701.106,54) 0,00 (701.106,54) 

Φόρος εισοδήματος (77.156,23) 199.249,97 122.093,74 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης (778.262,77) 199.249,97 (579.012,80) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα
αποτελέσματα, σε μεταγενέστερες
περιόδους

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη χρήσης 6.026,00 0,00 6.026,00 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού

(2.223,67) (2.223,67) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης

(772.236,77) 197.026,30 (575.210,47) 
 

 

 
 
3300..  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττοο  κκλλεείίσσιιμμοο  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσμμοούύ  
 

Το Μάιο 2017, η Εταιρεία, εφόσον είχε αποδεκτεί τη συμφωνία εξυγίανσης για τον πρώην πελάτη της “Μαρινόπουλος ΑΕ”, κατάφερε να 
εισπράξει το 50% του συνόλου των απαιτήσεών της, δηλαδή ποσού € 1.602.233,11.   
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του Ομίλου Μαρινόπουλος κατέθεσαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Αιτήσεις περί 
επικύρωσης των Συμφωνιών Εξυγίανσης και Μεταβίβασης Επιχείρησης κατά το άρθρο 106 (β)  και 106 (θ) του Πτωχευτικού Κώδικα, οι 
οποίες συζητήθηκαν στις 19.10.2016 και εκδόθηκε η με αριθ. 8/2017 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως αυτή 
διορθώθηκε και ερμηνεύθηκε στην συνέχεια με την με αριθ. 61/2017 Απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία επικυρώθηκαν οι 
Συμφωνίες Εξυγίανσης των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στις σχετικές Αποφάσεις. Σύμφωνα 
με τις Αποφάσεις του αρμοδίου Δικαστηρίου, οι οποίες δεσμεύουν το σύνολο των πιστωτών των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος, η 
συνολική απαίτηση της Εταιρείας απομειώνεται στο 50% της ονομαστικής της αξίας της και το απομειωθέν ποσό καταβάλλεται από την 
τρίτη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.» προς την οποία μεταβιβάζεται αντίστοιχα συγκεκριμένα 
στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών του Ομίλου Μαρινόπουλος όπως προβλέπονται στην σχετική Σύμβαση Εξυγίανσης. Η Εταιρεία 
αποδέχθηκε την απομείωση της απαίτησής της και ήδη έλαβε το συνολικό ποσό των € 1.602.233,11 με την υπογραφή του από 28.4.2017 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού, ενώ παράλληλα παρέδωσε το σύνολο των εις χείρας της σφραγισθεισών επιταγών, καθώς και τα απόγραφα των 
Διαταγών Πληρωμής, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατά της εταιρείας του Ομίλου. 
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Στην Κοινοπραξία ΠΥΡΙΝΑΣ ΙΙ, στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 17%, ολοκληρώθηκε εντός του 2017 ο φορολογικός της έλεγχος 
για τη χρήση 2008. 
 

 

Χαλάνδρι, 28η  Ιουνίου 2017 

 
 

 
 
 
 

Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής  Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 

      

Χαράλαμπος Παριανός Θεόκριτος Χατζίρης Γρηγόρης Αποστολόπουλος 


	McCann Erickson Διαφημιστική Α.Ε.E.
	Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα
	Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)
	για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
	ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
	Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016
	Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016
	Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
	Δ. Κατάσταση Ταμειακών ροών
	Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
	1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
	2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
	2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
	2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
	2.3 Βασικές Λογιστικές Αρχές

	3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
	3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
	3.2  Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
	3.3  Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

	4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
	5. Πίνακας μεταβολής παγίων
	6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
	7. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
	8. Πελάτες
	9. Λοιπές απαιτήσεις
	10. Τρέχουσες φορολογικές  απαιτήσεις
	11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
	12. Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία
	13. Μετοχικό κεφάλαιο
	14. Αποθεματικά
	15. Ίδια Κεφάλαια
	16. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
	17. Λοιπές προβλέψεις
	18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
	19. Δάνεια
	20. Πωλήσεις και κόστος πωληθέντων
	21. Έξοδα διοίκησης & διάθεσης
	22. Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
	23. Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
	24. Φόρος Εισοδήματος
	25. Παροχές σε εργαζομένους
	26. Ανειλημμένες δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων
	27. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
	28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
	29. Προσαρμογή οικονομικών καταστάσεων
	30. Γεγονότα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

