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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

 

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

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, 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. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
εταιρείας McCann Erickson  Διαφημιστική Α.E.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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. 

 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 
ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, 

πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων 

για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων 

και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να 
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υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι 

υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. 

Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 

μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 

τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά 
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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: 

 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 

άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 

την 31.12.2019. 

 
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,  10 Σεπτεμβρίου 2020 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

Σπυρίδων Αποστολόπουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.  

___________________________________________ 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

 

Κύριοι μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική 

Συνέλευση για την χρήση 1/1 – 31/12/2019.  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 € 15.669.204,18 έναντι € 15.098.611,19 της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε 

αύξηση κατά € 570.592,99 ή σε ποσοστό 3,78%. 

Τα μικτά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε € 6.201.293,41 έναντι των € 5.729.435,62 του 2018.  Παρουσιάστηκε μια αύξηση της τάξεως των € 

471.857,79 ή 8,24%, που οφείλεται κυρίως στη παροχή υπηρεσιών με μαγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Tα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων 

της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε κέρδη € 554.655,33, έναντι κερδών € 332.229,24 του 2018.  

Το EBITDA του 2019 ανήλθε σε κέρδη € 797.288,81 έναντι κερδών € 545.342,67 του 2018, όντας επηρεασμένο θετικά κατά € 273.305 από την 

επίδραση του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 16 όπου εφαρμόστηκε την 1.1.2019. 
 

Οικονομική Θέση της εταιρείας:   

Η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας το 2019 διατηρήθηκε ισχυρή όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και θεωρείται εξαιρετικά 

ικανοποιητική, ιδιαίτερα εάν λάβει κάποιος υπόψη την συνεχιζόμενη κρίση στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στην αγορά διαφήμισης 

στην Ελλάδα, όπου πολλές εταιρίες του κλάδου ανέστειλαν την λειτουργία τους στην διάρκεια του 2018 και 2019, 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 31/12/2019 ανέρχονταν σε € 3.141.051,54, έναντι € 3.414.721,13, στις 31/12/2018.   
 

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας: 

Το 2020 προβλέπεται μείωση των πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2019.  Τους πρώτους μήνες του 2020 η πορεία των πωλήσεων και 

γενικότερα των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ήταν βάσει των αρχικών στόχων που είχαν τεθεί, για συνέχιση της αύξησης των 

πωλήσεων και της κερδοφορίας. Η εμφάνιση όμως της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή 

της, επίδρασαν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα του χώρου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εταιρεία παρακολουθεί τα 

οικονομικά της αποτελέσματα σε μηνιαία βάση, αναθεωρώντας την εκτίμηση της για το 2020, δίνοντας έμφαση στις δραστηριότητες New 

Business, που προβλέπεται να έχουν ανάπτυξη. 

 
Ιδια κεφάλαια 

Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε € 2.846.215,23, έναντι € 2.451.263,22 κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2018.  Παρουσιάστηκε μια αύξηση της τάξεως των € 394.952,01 ή 16,11%.  Κατά την χρήση του 2018, ο λόγος του συνόλου της 

Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 136,26%.  Κατά την χρήση του 2019 ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης 

προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 158,21%, . Η  Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (Going Concern) και έχει αποφασίσει να εφαρμόσει πιστά τον προϋπολογισμό του 2020 αλλά και των επομένων ετών, να 

διατηρήσει τα έσοδα της σε ικανοποιητικά επίπεδα, να συγκρατήσει και να μειώσει περαιτέρω τις λειτουργικές της δαπάνες, έτσι ώστε να 

διατηρήσει την κερδοφορία της. 
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Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Χρηματοοικονομικός 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) 31/12/2019   %   31/12/2018   % 

                

ΕΥΡΩ (EUR) 7.221.817,11   99,35%   7.216.932,70   99,70% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 11.657,14   0,16%   11.776,55   0,16% 

ΛΙΡΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ (GBP) 32.832,80   0,45%   6.680,15   0,09% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 3.019,61   0,04%   3.019,61   0,04% 

Συνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 7.269.326,66   100,00%   7.238.409,01   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 επιτοκίου  

Η εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι 

ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος. 
 

 
(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. 
 
 
(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 και σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. 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. Επίσης η εταιρεία κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το 

επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων της, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής της και των εύστοχων ενεργειών της 

Οικονομικής Διεύθυνσής της. 
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την 31-12-2018 
Εντός 1 

έτους 
  

Μεταξύ                                   
1-5 ετών 

  
Άνω των 5 

ετών 
  ΣΥΝΟΛΟ 

                

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.238.409,01   -   -   7.238.409,01 

Φόρος ειδοδήματος 2.982,89   -   -   2.982,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   -   -   - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.394.647,85   -   -   1.394.647,85 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   -   -   - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.636.039,75   -   -   8.636.039,75 

                

                

την 31-12-2019 
Εντός 1 

έτους 
  

Μεταξύ                                   
1-5 ετών 

  
Άνω των 5 

ετών 
  ΣΥΝΟΛΟ 

                

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.269.326,66   -   -   7.269.326,66 

Φόρος ειδοδήματος 60.688,20   -   -   60.688,20 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 278.855,12   -   -   278.855,12 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.454.904,36   -   -   1.454.904,36 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   636.188,80   -   636.188,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 9.063.774,34   636.188,80   -   9.699.963,14 

 

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. 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. 

 
Μακροοικονομικό Περιβάλλον 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρόλο που έδειχνε σημάδια ανάκαμψης στην αρχή του 2020 με ρυθμό 

2,4%, θα έχει αρνητική μεταβολή για το 2020 λόγω της πανδημίας.  Η αβεβαίοτητα λόγω του Covid-19, που δεν γνωρίζουμε ακόμα πως θα 

εξελιγχθεί, ενδέχεται να επηρεάσει την ρευστότητα των εγχώριων πελατών και να συντελέσει στον περιορισμό των εμπορικών 

δραστηριοτήτων τους με συνέπεια την δημιουργία δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι μεγάλοι πελάτες προβλέπουμε  

να συνεχίσουν το στρατηγικό τους σχεδιασμό αλλά με πιθανό κάποιον περιορισμό στο διαφημιστικό τους πλάνο. Οι πωλήσεις της Εταιρείας 

βασίζονται και σε 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 31/12/2019, και έχει προβεί στις απαραίτητες 

προβλέψεις επισφάλειας, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
 

Η Εταιρεία έχει αποδείξει ότι στα έντεκα χρόνια συνεχιζόμενης κρίσης στην Ελλάδα, έχει κατορθώσει να διατηρεί το τζίρο της σε ικανοποιητικά 

επίπεδα και να βελτιώνει τα οικονομικά της μεγέθη και την κερδοφορίας της.  H Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει 

συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά. 

 

Το 2020 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην 

παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. 
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Στην παρούσα χρονική στιγμή η επίδραση του COVID -19 στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας δεν είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθεί 

μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την διάρκεια και την έκταση της 

και κατά συνέπεια στον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία. 

 

Εργασιακός και Περιβαντολογικός Κανονισμός 

 

Κατά την 31/12/2019 η Εταιρεία είχε 105 υπαλλήλους (44 άνδρες και 61 γυναίκες).  Όλοι οι υπάλληλοι κατά τις πρώτες ημέρες της  πρόσληψής 

τους, συμμετέχουν σε εισαγωγικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης και ένταξής τους στην Εταιρεία (Employee Induction Plan), καθοδηγούμενο από 

τον Διευθυντή Προσωπικού.  Το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση τους παρακάτω τομείς: 

 

- Διαδικασία Πρόσληψης 

- Ενημέρωση για παροχές των εργαζομένων 

- Ενημέρωση για τη δομή/οργάνωση της Εταιρείας (οργανόγραμμα) 

- Ενημέρωση διαδικασιών (χρήση εφαρμογής αδειών, time-sheets κτλ.) 

- Εσωτερικός κανονισμός του δικτύου 

- Θέματα ασφάλειας χώρου 

- IT συστήματα, προσβάσεις κτλ. 

 

Να σημειωθεί ότι όλοι οι υπάλληλοι συμμετέχουν (προεραιτικά) σε ομαδικό ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης των εργαζομένων.  Το 

πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει νοσοκομειακά έξοδα, εξωνοσοκομειακές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς, φάρμακα, φυσιοθεραπείες, 

έκτακτα περιστατικά, ετήσιο check-up και πρόγραμμα ασφάλισης ζωής/ατυχήματος. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους παρέχονται προγράμματα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.  Συγκεριμένα για το 2019, η Εταιρεία κάλυψε τις 

συμμετοχές υπαλλήλων σε συνέδρια και προγράμματα επιμόρφωσης.  

 

Η Εταιρεία είναι ευαίσθητη σε θέματα περιβαντολογικά και προωθεί την ανακύκλωση υλικών.  Για το λόγο αυτό, διαθέτει ειδικούς κάδους 

ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών, μπαταριών κτλ.  Επίσης, έχει δοθεί έμφαση σε μεθόδους εξοικονόμισης χαρτιού με τη χρήση συστημάτων.  

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διαθέτει ηλεκρονικό σύστημα τιμολόγησης e-invoicing, πλατφόρμα διαχείρησης αδειών προσωπικού,  ηλεκτρονικής 

έγκρισης παραγγελιών και εξοδολογίων.  Τέλος να σημειωθεί ότι η Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα EcoVadis, με το οποίο αποδίδονται 

πίνακες βαθμολογίας (scorecards) για Εταρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibiliy). 
  

Φορολογικές και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 

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, 2015, 2016 2017 και 2018 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. Σημειώνεται ότι την 31/12/2019 παραγράφηκαν οι 

χρήσεις έως την 31/12/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 Ν.4174/2013. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η 

εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και 2019. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

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

 

              

2019 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    12.242.957,32 

90,59% 
    

Σύνολο ενεργητικού   13.515.271,66     

              

2018 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    11.621.171,10 

95,96% 
    

Σύνολο ενεργητικού   12.110.191,48     

              

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. 
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2019 
Ίδια κεφάλαια   2.846.215,23 

26,68% 
    

Σύνολο υποχρεώσεων   10.669.056,43     

              

2018 
Ίδια κεφάλαια   2.451.263,22 

25,38% 
    

Σύνολο υποχρεώσεων   9.658.928,26     

              
       

2019 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    12.242.957,32 

135,08% 

    

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

  9.063.774,34     

              

2018 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    11.621.171,10 

134,57% 
    

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

  8.636.039,75     

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.  

 
        

2019 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

554.655,33 
3,54% 

     

Πωλήσεις υπηρεσιών   15.669.204,18      

               

2018 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

332.229,24 
2,20% 

     

Πωλήσεις υπηρεσιών   15.098.611,19      

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

 

 

 
        

2019 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

554.655,33 
19,49% 

     

Ίδια κεφάλαια   2.846.215,23      

               

2018 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων 

332.229,24 
13,55% 

     

Ίδια κεφάλαια   2.451.263,22      

ΣΗΜ: Δείχνει την αποδοτικότητα της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων.  

 

 

 
        

2019 

Μικτά αποτελέσματα 
χρήσεως 

  6.201.293,41 
39,58% 

     

Πωλήσεις υπηρεσιών   15.669.204,18      

               

2018 

Μικτά αποτελέσματα 
χρήσεως 

  5.729.435,62 
37,95% 

     

Πωλήσεις υπηρεσιών   15.098.611,19      

               

ΣΗΜ: 

Δείχνει το ποσοστό μικτού κέρδους. Τηρουμένων των αναλογιών, της Ελληνικής 
διαφημιστικής αγοράς, αλλά και της συνεχιζόμενης (2008-2019) 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 39,58% το 2019, 
έναντι 37,95% του 2018.  
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Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα: 

Η Διοίκηση της Εταιρείας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες 

εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκομένων κρατικών Αρχών και 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο και για τη 

διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των παραγωγικών λειτουργιών της. 

 

 

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, 10  Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

  Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

  

  

  

  

Χαράλαμπος Παριανός   Θεόκριτος Χατζίρης 
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Α. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019         

    Κατά την       Κατά την     

(ποσά σε Ευρώ) Σημ. 31/12/2019   31/12/2018 

          

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματα πάγια 5 1.063.163,25   268.602,40 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις - 53.864,96   55.660,96 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 7 155.286,13   164.757,02 

Σύνολο   1.272.314,34   489.020,38 

          

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Πελάτες 8 6.615.924,90   6.206.126,13 

Λοιπές απαιτήσεις 9 559.345,57   274.533,33 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 10 9.074,31   4.499,51 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 3.141.051,54   3.414.721,13 

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία 12 1.916.819,00   1.720.549,00 

Δεσμευμένες καταθέσεις 11 742,00   742,00 

Σύνολο   12.242.957,32   11.621.171,10 

          

Σύνολο ενεργητικού   13.515.271,66   12.110.191,48 

          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας         

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.799.017,07   1.799.017,07 

Αποθεματικά 14 167.734,91   208.009,89 

Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέο   879.463,25   444.236,26 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   2.846.215,23   2.451.263,22 

          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 15 459.483,00   355.101,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 19 636.188,80   - 

Λοιπές προβλέψεις 16 509.610,29   667.787,51 

Σύνολο   1.605.282,09   1.022.888,51 

          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Εμπορικές υποχρεώσεις 17 7.269.326,66   7.238.409,01 

Φόρος ειδοδήματος 18 60.688,20   2.982,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 19 278.855,12   - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 1.454.904,36   1.394.647,85 

Σύνολο   9.063.774,34   8.636.039,75 

          

Σύνολο υποχρεώσεων   10.669.056,43   9.658.928,26 

          

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   13.515.271,66   12.110.191,48 

          
 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019  
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Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 

          

(ποσά σε Ευρώ) Σημ. 
από 01-01-19 
έως 31-12-19 

  
από 01-01-18 
έως 31-12-18 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες         

Πωλήσεις 21 15.669.204,18   15.098.611,19 

Κόστος πωληθέντων 21 (9.467.910,77)   (9.369.175,57) 

Μικτό κέρδος   6.201.293,41   5.729.435,62 

          

Έξοδα διάθεσης 22 (5.277.304,69)   (4.859.048,41) 

Έξοδα διοίκησης 22 (586.367,19)   (539.894,27) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 23 (3.533,48)   (67.137,10) 

Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)   334.088,05   263.355,84 

          

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 213.538,12   196,39 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 24 (88.456,94)   (124.288,52) 

Κέρδη/(ζημίες) από κοινοπραξίες   95.486,10   192.965,53 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων   554.655,33   332.229,24 

     `     

Φόρος εισοδήματος 25 (108.065,83)   (104.979,13) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης   446.589,50   227.250,11 

          

Λοιπά συνολικά εισοδήματα         

Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα, σε μεταγενέστερες 
περιόδους 

        

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη χρήσης 15 (66.856,00)   24.493,00 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού 

7 16.045,44   (6.123,25) 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με την αλλαγή φορολογικού συντελεστή 7 (826,93)   (4.287,44) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης   394.952,01   241.332,42 

          

EBITDA   797.288,81   545.342,67 

  

 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

  



 

 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2019  Σελίδα 14  

 

Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων       

      

(ποσά σε Ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

     

Υπόλοιπο 01/01/2018 2.299.015,71 180.114,74 276.255,36 2.755.385,81 

Εγγραφή προσαρμογής IFRS9 - - (45.456,37) (45.456,37) 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 01/01 2.299.015,71 180.114,74 230.798,99 2.709.929,44 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (499.998,64)   (499.998,64) 

Τακτικό αποθεματικό  13.812,84 (13.812,84) - 

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης   227.250,11 227.250,11 

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη - 24.493,00 - 24.493,00 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού 

- (6.123,25) - (6.123,25) 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
την αλλαγή φορολογικού συντελεστή 

- (4.287,44) - (4.287,44) 

Υπόλοιπα 31/12/2018 1.799.017,07 208.009,89 444.236,26 2.451.263,22 

     

Υπόλοιπο 01/01/2019 1.799.017,07 208.009,89 444.236,26 2.451.263,22 

Τακτικό αποθεματικό  11.362,51 (11.362,51) - 

Κέρδη/(ζημίες) χρήσης   446.589,50 446.589,50 

Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη - (66.856,00) - (66.856,00) 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
την επανεκτίμηση υποχρέωσης 
προσωπικού 

- 16.045,44 - 16.045,44 

Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με 
την αλλαγή φορολογικού συντελεστή 

- (826,93) - (826,93) 

Υπόλοιπα 31/12/2019 1.799.017,07 167.734,91 879.463,25 2.846.215,23 

  

 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
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Δ. Κατάσταση Ταμειακών ροών         

    Ετος που έληξε την   Ετος που έληξε την 

(Ποσά σε  Ευρώ)   
31η Δεκεμβρίου 

2019 
  

31η Δεκεμβρίου 
2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:     

Καθαρό κέρδος/(ζημία) προ φόρων  554.655,33  332.229,24 

Προσαρμογές για :     

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  80.563,74  11.208,13 

Συναλαγματικές διαφορές  (1,37)  1.535,47 

Απόσβεσεις και απομειώσεις ενσώματων  και άυλων παγίων  367.714,66  89.021,30 

Προβλέψεις  (89.532,95)  (86.697,23) 

Κέρδη από επιμέτρηση στοιχείων στην εύλογη αξία  (205.644,92)  112.884,00 

Ζημία / (Κέρδη) πωλήσεων παγίων  1,26  (699,98) 
  707.755,75  459.480,93 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:     

(Άυξηση)/Μείωση απαιτήσεων  (728.508,08)  654.649,29 

Άυξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων  95.750,33  121.959,97 
  74.998,00  1.236.090,19 

Μέιον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  (11.171,01)  (23.304,55) 

Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος  (30.245,92)  - 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  33.581,07  1.212.785,64 
     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:     

Αγορές παγίων  (51.218,34)  (140.318,51) 

Πωλήσεις παγίων   4,99   1.400,00 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  7.893,20  196,39 

Είσπραξη μερισμάτων  -  11.900,03 

(Αυξηση)/Μείωση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε εύλογη αξία  9.374,92  - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (33.945,23)  (126.822,09) 
     

Ταμειακές ροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες     

Άυξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων από μισθώσεις  (273.305,43)  - 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  -  (499.998,64) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες  (273.305,43)  (499.998,64) 
     

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (273.669,59)  585.964,91 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  3.414.721,13  2.828.756,22 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  3.141.051,54  3.414.721,13 

  

 

  
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

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 31/12/2019 με ποσοστό 100% είναι η εταιρεία Passepartout Holdings Limited. 

 

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 
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 2019, 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). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2019, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

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 2019.  Σχετική πληροφόρηση για τα Ίδια Κεφάλαια παρέχεται 

και στην Σημείωση 13. Περαιτέρω, η Διοίκηση ακολουθεί με συνέπεια την τήρηση του προϋπολογισμού του 2020, 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 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

 

• 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 

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 επίδραση από την εφαρμογή του νέου προτύπου περιγράφεται στη σημείωση 19. 

http://www.mccann.gr/
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• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον 

λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 

οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία 

δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί 

ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 

είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις 

οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», 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 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε 

μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική 

οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας 

υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός 

προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων 

και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

2.2.2  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες 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.  

 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας 

ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση 

με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο 

κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς 

των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των 

κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, 
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όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η 

εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 

Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για 

τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 

ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό 

καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών 

αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την 

αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή 

κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον 

ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση 

επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει 

αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους 

ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν 

λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2020. 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 

4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό 

χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 

οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 

κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των 

υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την 

απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο 

αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει 
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να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 

προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού 

επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 

να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 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, 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.  
 

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». 
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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 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 

όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 

δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή 

συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία 

προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης 

κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 

• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 

• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 

 

Μεταγενέστερη Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού: 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 

το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με 

σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, και 

εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 

και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια 

και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική 

αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των 

στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 

 

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. 
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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.  
 

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.  

 

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 31/12/2019 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. 
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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. 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 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  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 

ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν 

η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει 

τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  

•           των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση 

ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  

•           των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και 

τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

•           των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς 

(Στάδιο 3). 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των 

επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για 

το σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία 

αναμένουν να λάβουν. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις 

και τις απαιτήσεις από μισθώσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην 

περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας 

υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω 

χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση 

με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.  

 

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 

Πολιτική από 1.1.2019 
Για κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει μίσθωση. 
Μία μίσθωση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση, εάν η σύμβαση αυτή εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου στοιχείου 
του ενεργητικού για μία χρονική περίοδο και έναντι ορισμένου ανταλλάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία αξιολογεί εάν: 
• η σύμβαση εκχωρεί το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο καθορίζεται είτε ρητά στη 
σύμβαση είτε εμμέσως εφόσον καθορίζεται ρητά κατά τη χρονική στιγμή που το εν λόγω στοιχείο καταστεί διαθέσιμο προς χρήση από τον 
Εταιρεία, 
• η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του αναγνωρισμένου, και 
• η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του αναγνωρισμένου στοιχείου του ενεργητικού. 
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως ενσώματα πάγια και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που 
το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, 
αναγνωρίζονται σε ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένο κατά το ποσό των προπληρωμένων ή 
δεδουλευμένων μισθωμάτων. 
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στο κόστος μειωμένο κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κατά την αρχική αναγνώριση περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης 
μίσθωσης, αρχικές δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, τα κόστη αποκατάστασης και τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν 
την ημερομηνία έναρξης ή πριν αυτή, μειωμένες κατά το ποσό των εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα 
δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του 
στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις. 
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο με την παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της 
μίσθωσης και περιλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη και ποσά που 
σχετίζονται με πληρωμές υπολειμματικής αξίας και αναμένονται να πληρωθούν. Επίσης, περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης δικαιώματος 
αγοράς, καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης μιας σύμβασης στην περίπτωση που είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο εκμισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα 
αυτό. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μισθωμάτων χρησιμοποιείται το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή σε περίπτωση που 
αυτό δεν προσδιορίζεται από τη σύμβαση, το επιτόκιο επιπρόσθετου δανεισμού (incremental borrowing rate). Το επιτόκιο αυτό 
αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο 
ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά, και συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον. Κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2019, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε για τον Όμιλο και την Εταιρεία ήταν 3%. 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, το ποσό των υποχρεώσεων μίσθωσης προσαυξάνεται με το χρηματοοικονομικό τους κόστος και μειώνεται με 
την πληρωμή των μισθωμάτων. Στην περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στο ποσό των μισθωμάτων λόγω μεταβολής κάποιου δείκτη, στην 
εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ή στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος αγοράς, επέκτασης ή λήξης της σύμβασης, τότε γίνεται 
επανεκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. 
  
Πολιτική μέχρι 31.12.2018 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο 
πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη 
παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών 
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση 
τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. 
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά 
μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά 
την διάρκεια της μίσθωσης. Για συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) που συνιστούν χρηματοδοτική μίσθωση, 
οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου αυτού, σε σχέση με την λογιστική του αξία, δεν 
αναγνωρίζεται άμεσα ως έσοδο από την εταιρεία και εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως έσοδο επομένων χρήσεων, το οποίο 
αποσβένεται σύμφωνα με την διάρκεια της μίσθωσης. Αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την χρονική στιγμή μίας 
συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης, είναι μικρότερη από την λογιστική αξία του, τότε η ζημία που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ 
της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας δεν αναγνωρίζεται αμέσως, εκτός αν υπάρχει απομείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, 
οπότε η λογιστική αξία μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36. 

 

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. 

 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

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 

δανεισμόςείναι μηδενικός.  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) 31/12/2019   %   31/12/2018   % 

                

ΕΥΡΩ (EUR) 7.221.817,11   99,35%   7.216.932,70   99,70% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 11.657,14   0,16%   11.776,55   0,16% 

ΛΙΡΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ (GBP) 32.832,80   0,45%   6.680,15   0,09% 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 3.019,61   0,04%   3.019,61   0,04% 

Συνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 7.269.326,66   100,00%   7.238.409,01   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. 
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(α3)  Κίνδυνος επιτοκίου  

Η εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι 

ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος. 
 

 
(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) 31/12/2019   31/12/2018 

        

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.238.209,74   6.540.819,93 

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία 1.916.819,00   1.720.549,00 
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες 3.141.051,54   3.414.721,13 
Δεσμευμένες καταθέσεις 742,00   742,00 

Σύνολο 12.296.822,28   11.676.832,06 

 
 
(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 και σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. 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. Επίσης η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων 

της σε σχέση με το 2018, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής της και των εύστοχων ενεργειών της Οικονομικής 

Διεύθυνσής της. 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, για την 

εταιρεία, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις 

μίσθωσης, οι οποίες αποτυπώνονται σε προεξοφλημένες αξίες βάσει εφαρμογής ΔΠΧΑ 16. 

(Ποσά σε  Ευρώ)               

                

την 31-12-2018 
Εντός 1 

έτους 
  

Μεταξύ                                   
1-5 ετών 

  
Άνω των 5 

ετών 
  ΣΥΝΟΛΟ 

                

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.238.409,01   -   -   7.238.409,01 

Φόρος ειδοδήματος 2.982,89   -   -   2.982,89 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   -   -   - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.394.647,85   -   -   1.394.647,85 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   -   -   - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 8.636.039,75   -   -   8.636.039,75 

                

                

την 31-12-2019 
Εντός 1 

έτους 
  

Μεταξύ                                   
1-5 ετών 

  
Άνω των 5 

ετών 
  ΣΥΝΟΛΟ 

                

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.269.326,66   -   -   7.269.326,66 

Φόρος ειδοδήματος 60.688,20   -   -   60.688,20 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 278.855,12   -   -   278.855,12 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.454.904,36   -   -   1.454.904,36 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων -   636.188,80   -   636.188,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 9.063.774,34   636.188,80   -   9.699.963,14 

 

 



 

 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2019  Σελίδα 26  

 

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. 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. 

 
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 

- 1.390.590,00 526.229,00 1.916.819,00 
  

- 1.238.761,00 481.788,00 1.720.549,00 

Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του 
ενεργητικού 

- 1.390.590,00 526.229,00 1.916.819,00 

  

- 1.238.761,00 481.788,00 1.720.549,00 

                    

Καθαρή εύλογη αξία - 1.390.590,00 526.229,00 1.916.819,00   - 1.238.761,00 481.788,00 1.720.549,00 

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
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. 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ           

            

(Ποσά σε  Ευρώ) 
Εγκαταστάσεις 

σε ακίνητα 
τρίτων 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Λογισμικά 
Η/Υ 

Σύνολο 

           

            

Κίνηση έτους 2018           

Κόστος           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2018 568.502,42 5.958,91 662.702,06 233.780,70 1.470.944,09 

Προσθήκες 260,00 - 61.744,72 78.313,79 140.318,51 

Πωλήσεις/Διαγραφές - (3.548,86) (4.365,46) - (7.914,32) 

Mεταφορές - - - - - 

Κόστος την 31-12-2018 568.762,42 2.410,05 720.081,32 312.094,49 1.603.348,28 

            

Αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2018 (545.433,35) (4.954,72) (576.255,04) (126.295,77) (1.252.938,88) 

Αποσβέσεις περιόδου, (6.076,32) (602,52) (43.665,42) (38.677,04) (89.021,30) 

Πωλήσεις/Διαγραφές - 3.548,84 3.665,46 - 7.214,30 

Mεταφορές - - - - - 

Αποσβέσεις την 31-12-2018 (551.509,67) (2.008,40) (616.255,00) (164.972,81) (1.334.745,88) 

            

Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2018 17.252,75 401,65 103.826,32 147.121,68 268.602,40 

            

Κίνηση έτους 2019           

Κόστος           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2019 568.762,42 2.410,05 720.081,32 312.094,49 1.603.348,28 

Προσθήκες - - 37.034,51 14.183,83 51.218,34 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - (94.266,75) - (94.266,75) 

Mεταφορές - - - - - 

Κόστος την 31-12-2019 568.762,42 2.410,05 662.849,08 326.278,32 1.560.299,87 

            

Δικαιώματα χρήσης παγίων IFRS 16           

Αξία κτήσης 1η Ιανουαρίου 2019 831.202,38 200.444,40 25.131,93 - 1.056.778,71 

Προσθήκες - 53.241,68 1.043,03 - 54.284,71 

Κόστος την 31-12-2019 831.202,38 253.686,08 26.174,96 - 1.111.063,43 

            

Σύνολο κόστους την 31-12-2019 1.399.964,80 256.096,13 689.024,04 326.278,32 2.671.363,30 

            

Αποσβέσεις           

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2019 (551.509,67) (2.008,40) (616.255,00) (164.972,81) (1.334.745,88) 

Αποσβέσεις περιόδου, (6.084,96) (401,64) (49.309,01) (45.459,06) (101.254,67) 

Πωλήσεις/Διαγραφές - - 94.260,50 - 94.260,50 

Mεταφορές - - - - - 

Αποσβέσεις την 31-12-2019 (557.594,63) (2.410,04) (571.303,51) (210.431,87) (1.341.740,05) 

            

Αποσβέσεις  IFRS 16           

Προσθήκες περιόδου (184.529,93) (75.732,46) (6.197,60) - (266.459,99) 

Αποσβέσεις την 31-12-2019 (184.529,93) (75.732,46) (6.197,60) - (266.459,99) 

            

Σύνολο Αποσβέσεων την 31-12-2019 (742.124,56) (78.142,50) (577.501,11) (210.431,87) (1.608.200,04) 

            

Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2019 657.840,24 177.953,63 111.522,93 115.846,45 1.063.163,25 

 
Η εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια για εξασφάλιση δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων. 
 

 

6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2019   31/12/2018 

            
Εγγυήσεις     49.349,49   51.145,49 
Κεφάλαιο συμμετοχής σε Κοινοπραξίες     2.886,57   2.886,57 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων     1.628,90   1.628,90 

Συνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων     53.864,96   55.660,96 

 
 
 
Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχε συμμετοχή στις παρακάτω κοινοπραξίες: 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΧΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΘΕΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Σχόλιο 

PRAXIS - (ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΕΝΕΡΓΗ 47,00% 1.410,00 2006  

ΠΥΡΗΝΑΣ ΙΙ -(Ο.Τ.Ε) ΕΝΕΡΓΗ 17,00% 510,00 2008 (1) 

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

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ-McCann Erickson -(ΓΟΡΓΙΑΣ) ΕΝΕΡΓΗ 99,80% 0,00 - (3) 

ICARUS  - (AEΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16,65% 0,00 2006 (4) 

ΕΞΕΛΙΞΗ - (O.T.E) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20,00% 0,00 2005 (5) 

McCann Erickson-BBDO Athens-Cleverbank  -(Ε.Ο.Τ) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 50,00% 0,00 2007 (6) 

ΕΞΕΛΙΞΗ 2 - (O.T.E) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20,00% 0,00 2008 (7) 

"2005" - (ΑΘΗΝΑ 2004) ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 33,33% 966,57 2006 8) 

 
 
Σημειώσεις:          
(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, το 2010. 
(4): Η κοινοπραξία έκανε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 30.12.2009. 
(5): Η κοινοπραξία έκανε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 31.12.2009. 
(6): Η κοινοπραξία έκανε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 24.03.2010. 
(7): Η κοινοπραξία έκανε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 31.12.2010. 
(8): Η κοινοπραξία έκανε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου την 15.12.2015, με ημερομηνία 31.07.2012 (αναδρομική ισχύ). 

 

 
7. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

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 το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 ο 

φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, μειώθηκε σε 24% για τη χρήση που έληξε 

την 31/12/2019 (29% 31/12/2018). Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογηθούν με τον ισχύοντα συντελεστή φόρου 

εισοδήματος 24% για τα επόμενα μετά το 2019 φορολογικά έτη. 

 

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια των χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 

2019 και 2018 έχει ως ακολούθως: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις): 1-Ιαν-19   

(Χρέωση) / 
Πίστωση στα 

αποτελέσματα   
(Χρέωση) / Πίστωση 

στην καθαρή θέση   31-Δεκ-19 

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 17.278,20   10.386,67  -  27.664,87 

Επισφαλείς απαιτήσεις 86.077,61   (3.443,11)  -  82.634,50 

Αποζημιώσεις Προσωπικού 88.775,25   6.282,16  15.218,51  110.275,92 

Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση 
μεταφερόμενων φολογ. ζημιών -   -  -  - 

Λοιπά (27.374,03)   (37.915,12)  -  (65.289,15) 

Σύνολο 164.757,02   (24.689,40)   15.218,51   155.286,13 

           

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις): 1-Ιαν-18   

(Χρέωση) / 
Πίστωση στα 

αποτελέσματα   
(Χρέωση) / Πίστωση 

στην καθαρή θέση   31-Δεκ-18 

Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 26.146,48   (8.868,28)   -   17.278,20 

Επισφαλείς απαιτήσεις 99.850,03   (13.772,42)   -   86.077,61 

Αποζημιώσεις Προσωπικού 99.303,54   (117,60)   (10.410,69)   88.775,25 

Αναγνωρισθείσα φορολ. απαίτηση 
μεταφερόμενων φολογ. ζημιών 46.400,00   (46.400,00)   -   - 

Λοιπά (3.150,27)   (24.223,76)   -   (27.374,03) 

Σύνολο 268.549,77   (93.382,06)   (10.410,69)   164.757,02 

 

 

8. Πελάτες 

 

Οι Πελάτες αναλύονται ως ακολούθως: 

 
(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2019   31/12/2018 

            
Πελάτες     8.606.858,33   7.944.636,78 
Επιταγές     26.465,22   251.463,09 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις     (2.017.398,65)   (1.989.973,74) 

Συνολο Πελατών     6.615.924,90   6.206.126,13 

 

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: 

 

   (Ποσά σε Ευρώ) 

 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 2019 2018 

Υπόλοιπο την 01/01 1.989.973,74 1.987.931,36 

Προσαρμογή IFRS 9 0,00 45.456,37 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 01/01 1.989.973,74 2.033.387,73 

Έξοδο (έσοδο) χρήσης 27.424,91 (50.008,63) 

Μεταφορές   - 6.594,64 

Υπόλοιπο την 31/12 2.017.398,65 1.989.973,74 

 
 
 
Να σημειωθεί ότι το έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη των επισφαλών απαιτήσεων βρίσκεται στα «Λοιπά έξοδα/(έσοδα)» των 
αποτελεσμάτων χρήσης.  
 
 
Η ωρίμανση των απαιτήσεων πελατών παρουσιάζεται παρακάτω: 
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(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2019   31/12/2018 

            

Ενήμερα     6.518.602,03   6.116.858,19 

Καθυστερημένα και μη απομειωμένα     97.322,87   89.267,94 

Σύνολο πελατών     6.615.924,90   6.206.126,13 

 

 

  
9. Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 
(Ποσά σε  Ευρώ)     31/12/2019   31/12/2018 

            
Λοιποί χρεώστες     286.846,44   235.233,10 
Μείον προβλέψεις επισφαλών χρεωστών     (262.868,10)   (321.411,28) 
Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη     218.738,58   90.647,14 
Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες/συγγενείς εταιρείες     161.164,76   158.171,80 
Προπληρωμένα έξοδα     51.748,87   32.070,57 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     103.715,02   79.822,00 

Συνολο λοιπών απαιτήσεων     559.345,57   274.533,33 

 
 

10. Τρέχουσες φορολογικές  απαιτήσεις 

 

 

Οι  Τρέχουσες Φορολογικές  Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019   31/12/2018 

        

Συνολο Τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων 9.074,31   4.499,51 

 

 
11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

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) 31/12/2019   31/12/2018 

        

Διαθέσιμα στις τράπεζες 3.141.051,54   3.414.721,13 

 

 

12. Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία 

 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και xρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ. 

 

  Μετοχές και Αμοιβαία 

  31/12/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο ανοίγματος  1.720.549,00 1.833.433,00 

Προσθήκες (Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού) 423.154,14 0,00 

Πώληση ομολόγων (432.529,06) 0,00 

Κέρδη/ (ζημιές) από αποτίμηση εύλογης αξίας  205.644,92 (112.884,00) 

Υπόλοιπο κλεισίματος 1.916.819,00 1.720.549,00 
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13. Μετοχικό κεφάλαιο  

 

(ποσά σε Ευρώ)  Αριθμός κοινών μετοχών   Αξία κοινών μετοχών 
    

31-Δεκ-18 613.999   1.799.017,07 

31-Δεκ-19 613.999   1.799.017,07 

 

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

 
Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου την 31η Δεκεμβρίου 
2019 

      

Passepartout Holdings Limited 613.999 2,93 1.799.017,07 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 613.999 2,93 1.799.017,07 € 

 

Η Εταιρεία την 31/12/2019 είναι ελεγχόμενη από την Passepartout Holdings Limited, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας. 

 

 

14. Αποθεματικά 

 
Τα αποθεματικά της εταιρείας που σχηματίζονται βάσει του Ν.4548/2018 αναλύονται ως εξής: 

 
 
 

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 2018
223.672,42 2,64 (76.102,06) 4.304,11 (13.721,69) 41.244,48 714,84 180.114,74

Σχηματισμός τακτικού 

αποθεματικού
13.812,84 13.812,84

Αναλογιστικά 

κέρδη/ζημίες
24.493,00 24.493,00

Αναβαλλόμενος φόρος 

που σχετίζεται με την 

επανεκτίμηση 

υποχρέωσης 

προσωπικού

(6.123,25) (6.123,25)

Αναβαλλόμενος φόρος 

που σχετίζεται με την  με 

την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή

(4.287,44) (4.287,44)

Υπόλοιπο στις 31 

Δεκεμβρίου 2018
237.485,26 2,64 (62.019,75) 4.304,11 (13.721,69) 41.244,48 714,84 208.009,89

Υπόλοιπο στις 1 

Ιανουαρίου 2019
237.485,26 2,64 (62.019,75) 4.304,11 (13.721,69) 41.244,48 714,84 208.009,89

Σχηματισμός τακτικού 

αποθεματικού
11.362,51 11.362,51

Αναλογιστικά 

κέρδη/ζημίες
(66.856,00) (66.856,00)

Αναβαλλόμενος φόρος 

που σχετίζεται με την 

επανεκτίμηση 

υποχρέωσης 

προσωπικού

16.045,44 16.045,44

Αναβαλλόμενος φόρος 

που σχετίζεται με την  με 

την αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή

(826,93) (826,93)

Υπόλοιπο στις 31 

Δεκεμβρίου 2019
248.847,77 2,64 (113.657,24) 4.304,11 (13.721,69) 41.244,48 714,84 167.734,91
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15. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
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) 31/12/2019 31/12/2018 

      
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:     
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 459.483,00 355.101,00 

  459.483,00 355.101,00 

      

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 

      

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 38.559,00 35.029,00 
Χρηματοοικονομικό κόστος 5.682,00 5.136,00 
Κόστος περικοπών/διακονονισμών/τερματισμού υπηρεσίας 22.775,00 10.026,00 

Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζ.  67.016,00 50.191,00 

      

      

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 

      
Υπόλοιπο έναρξης 355.101,00 342.426,00 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 44.241,00 40.165,00 
Καταβληθείσες αποζημιώσεις (32.200,00) (12.633,00) 
Κόστος διακανονισμών 22.775,00 10.026,00 
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία 69.566,00 (24.883,00) 

Υπόλοιπο τέλους 459.483,00 355.101,00 

 

 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 

      

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από μεταβολές σε χρηματοοικονομικές 
παραδοχές - - 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) από μεταβολές σε εμπειρία (69.566,00) 24.883,00 

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά 
έσοδα (69.566,00) 24.883,00 

      

      

  31/12/2019 31/12/2018 

      
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,80% 1,60% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 1,75% 

Μέσος μελλοντικός εργασιακός βίος 17,41 έτη  17,60 έτη  

 

Κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2019 εάν είχαμε υποθέσει επιτόκιο προεξόφλησης 0.50% υψηλότερο, δηλαδή από 0,80% σε 1,30%, 

τότε η συνολική υποχρέωση θα ήταν χαμηλότερη περίπου κατά 9,30%. 

 

 

16. Λοιπές προβλέψεις  
 

Οι  Λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 
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(Ποσά σε  Ευρώ) 2019 2018 

      

Έναρξη 1/1 667.787,51 1.013.452,32 

Έσοδο από αχρησιμοποίητη πρόβλεψη (158.177,22) (199.957,56) 

Μεταφορές - (145.707,25) 

Υπόλοιπο 31/12 509.610,29 667.787,51 

 

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά πρόβλεψη σχετοζόμενη με τις Κοινοπραξίες. Υπολογίζεται βάσει ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων των 

Κοινοπραξιών με την μεθοδό της καθαρής θέσης.  Το ύψος της πρόβλεψης για το 2019 ανέρχεται σε € 389.081,62 και το 2018 σε € 484.567,72 

αντίστοιχα. 

 
 

17. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 
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) 31/12/2019 31/12/2018 

      

Προμηθευτές εσωτερικού 7.033.368,80 6.781.226,16 

Προμηθευτές εξωτερικού 198.098,32 196.353,18 

Επιταγές πληρωτέες 37.859,54 260.829,67 

Συνολο βραχυπρόθεσμων εμπορικών υποχρεώσεων 7.269.326,66 7.238.409,01 

 

 

18. Φόρος εισοδήματος 

 
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 

      

Φόρος εισοδήματος 60.688,20 2.982,89 

 
 

19. Yποχρεώσεις μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) 

 
 Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 
λειτουργικές, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα 
διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου, για τα συμβόλαια που το 
μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια.  
  
Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης (“modified retrospective approach”), βάσει της οποίας 
αναγνώρισε:  
α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των μελλοντικών 
μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής του προτύπου, και  
β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα ποσό που ισούται με την 
αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων 
που είχαν αναγνωριστεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης στις 31/12/2018. 
  
Η Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 ήταν η εξής: 

 1/1/2019 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 1.056.778,71 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.056.778,71 

  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 225.313,72 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 831.464,99 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.056.778,71 

  
Δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 
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Αναγνώριση μισθώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση η Εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και τα αποσβένει με 

σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αντίστοιχα, η Εταιρεία επιμετρά τις παραπάνω υποχρεώσεις από 

μισθώσεις και τις αυξομειώνει με βάση την αναγνώριση των σχετικών τόκων και των πληρωμών μισθωμάτων. 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Στα ενσώματα πάγια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων (Right-of-Use 
Assets) μέσω μισθώσεων βάσει του ΔΠΧΑ 16: 

Δικαιώματα χρήσης παγίων        

 

Κτίριο 

 

Μεταφορικά 
μέσα 

 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός  

Σύνολο 

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
16  

831.202,38 
 

200.444,40 
 

25.131,93 
 

1.056.778,71 

Υπόλοιπο 1/1/2019 831.202,38  200.444,40  25.131,93  1.056.778,71 

Προσθήκες                         -     53.241,68  1.043,03  54.284,71 

Αποσβέσεις  (184.529,93)  (75.732,46)  (6.197,60)  (266.459,99) 

Υπόλοιπο 31/12/2019 646.672,45  177.953,62  19.977,36  844.603,43 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Τα παρακάτω ποσά αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 

 

1/1/- 
31/12/2019 

Έξοδα ενοικίων κτηρίων και μεταφορικών 
μέσω που μεταφέρθηκαν στα ενσώματα 
πάγια 

(273.305,43) 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 266.459,99 

Τόκοι από υποχρεώσεις μισθώσεων  77.285,93 

Αντιλογισμός Deferred lease cost effect (33.187,06) 

Επίδραση στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 37.253,44 

 

Στη διάρκεια της χρήσης 2019 η θετική επίδραση στο λειτουργικό EBITDA της Εταιρίας ανήλθε σε € 273.305 . 

 

Οι μισθωτικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019 31/12/2018 

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 278.855,12                           -    

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 636.188,81                           -    

Σύνολο μισθωτικών υποχρεώσεων  915.043,93                           -    

  

 31/12/2019 31/12/2018 

Εντός 1 έτους 278.855,12                           -    

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 636.188,81                           -    

Άνω των 5 ετών                            -                              -    

Σύνολο μισθωτικών υποχρεώσεων  915.043,93                           -    

  

file:///C:/Users/Users/tmatsantonis.COFFEEWAY/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Desktop/Audit/3.%20Cofee/2017/Cafetex/0%20Βιβλία/Content.Outlook/S4ZYTG56/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/msigalas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK1A94/Users/msigalas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK1A94/Users/msigalas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/user/Dropbox/2014_CAFETEX/2014_CAFETEX_AUDIT/3_Execution/Α3_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ%20ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/2014_CAFETEX_FS%20ΠΙΝΑΚΕΣ_final%20(21.6.15).xls#'βραχυπρόθεσμα Δάνεια'!A1
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20. Λοιπές υποχρεώσεις 

 
(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019 31/12/2018 

      

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  170.818,62 157.202,23 

Φόροι-Τέλη 240.551,04 238.987,42 

ΦΠΑ 395.985,62 371.196,54 

Αναβαλλόμενα έσοδα 8.424,00 - 

Λοιποί Πιστωτές 197.090,89 265.757,57 

Μερίσματα πληρωτέα 876,62 876,62 

Δουλευμένα έξοδα 437.927,76 360.164,81 

Προκαταβολές πελατών 3.229,81 462,66 

Συνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.454.904,36 1.394.647,85 

 
21. Πωλήσεις και κόστος πωληθέντων 

 
Ανάλυση μικτού κέρδους 2019   Πωλήσεις   Κόστος πωληθέντων   Μικτό κέρδος 

Έσοδα media   5.054.285,60   (4.609.302,50)   444.983,10 

Έσοδα παραγωγών   10.614.918,58   (4.858.608,27)   5.756.310,31 

Σύνολο   15.669.204,18   (9.467.910,77)   6.201.293,41 

              

Ανάλυση μικτού κέρδους 2018   Πωλήσεις   Κόστος πωληθέντων   Μικτό κέρδος 

Έσοδα media   5.200.751,58   (4.711.741,42)   489.010,16 

Έσοδα παραγωγών   9.897.859,61   (4.657.434,15)   5.240.425,46 

Σύνολο   15.098.611,19   (9.369.175,57)   5.729.435,62 

 
22. Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  

 
Τα γενικά έξοδα της Εταιρείας επιμερίζονται σε έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως:  
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

από 01-01-2019 
έως 31-12-2019 

από 01-01-2018 
έως 31-12-2018 

      

Έξοδα διάθεσης     

Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού 3.620.527,81 3.359.450,56 

Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων 648.537,82 626.380,07 

Ενοίκια και επισκευές 129.909,90 349.074,48 

Αποσβέσεις 330.947,69 80.119,17 

Λοιπά έξοδα 547.381,48 444.024,14 

Σύνολο 5.277.304,69 4.859.048,41 

      

      

Έξοδα διοίκησης     

Μισθοδοσία και λοιπά έξοδα προσωπικού 402.280,87 373.272,28 

Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων 72.059,76 69.597,79 

Ενοίκια και επισκευές 14.434,43 38.786,05 

Αποσβέσεις 36.771,97 8.902,13 

Λοιπά έξοδα 60.820,16 49.336,02 

Σύνολο 586.367,19 539.894,27 
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23. Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  

 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

από 01-01-2019 
έως 31-12-2019 

από 01-01-2018 
έως 31-12-2018 

      
Κέρδος (ζημία) από την πώληση/εκποίηση παγίων (1,26) 699,97 
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 6.600,00 6.600,00 

Έσοδα/(έξοδα) από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 31.118,27 (76.092,33) 
Συναλλαγματικές διαφορές-έσοδο 1,37 1.007,35 
Συναλλαγματικές διαφορές-έξοδο - (2.542,82) 
Έσοδα/(έξοδα) από διαγραφή παλαιών υπολοίπων (70.007,61) (3,09) 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (4.331,11) (355,21) 
Λοιπά έσοδα 33.187,06 8.710,74 
Λοιπά έξοδα (100,20) (5.161,71) 

  (3.533,48) (67.137,10) 

 
24. Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα 

 
Η εικόνα του χρηματο-οικονομικού κόστους έχει ως εξής:  
 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

από 01-01-2019 
έως 31-12-2019 

από 01-01-2018 
έως 31-12-2018 

      
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (11.171,01) (23.304,55) 
Χρηματοοικονμικά έξοδα IFRS 16 (77.285,93) - 
Πιστωτικοί τόκοι 7.893,20 196,39 
Κέρδη / (Ζημιές) από αποτίμηση 
χρηματοοικονμικών προϊόντων σε εύλογη 
αξία 

205.644,92 (112.884,00) 

Λοιπά έσοδα επενδύσεων - 11.900,03 

Σύνολο 125.081,18 (124.092,13) 

 
 

25. Φόρος 

 
(Ποσά σε  Ευρώ)       
 2019  2018 

Φόρος εισοδήματος χρήσης (82.376,43)  (11.597,07) 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (24.689,40)  (93.382,06) 

Λοιποί φόροι (1.000,00)  - 

Σύνολο (108.065,83)   (104.979,13) 

 

(Ποσά σε  Ευρώ)    

 2019  2018 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 554.655,33   332.229,24 

Φόρος υπολογιζόμενος με εφαρμογή του εγχώριου φορολογικού συντελεστή 24% (133.117,28)  (96.346,48) 

Φορολογικές προσαρμογές για:    

- Δαπάνες που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (57.871,36)  (37.700,00) 

-Φορολογική επίδραση εσόδων / (εξόδων) για τα οποία δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόμενος φόρος 

86.326,76  (5.048,52) 

-Επίδραση από φορολογικές ζημιές προηγούμενων χρήσεων -  64.327,15 

-Φορολογική επίδραση από αλλαγές φορολογικών συντελεστών (3.403,95)  (30.211,28) 

Φορολογική επιβάρυνση (108.065,83)   (104.979,13) 
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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, 2015, 2016,2017 και 2018 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.   Σημειώνεται ότι την 31/12/2019 παραγράφηκαν οι 

χρήσεις έως την 31/12/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 Ν.4174/2013. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η 

εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και 2019 
 

 
26. Παροχές σε εργαζομένους 

 

(Ποσά σε  Ευρώ)     

από 01-01-2019     
έως 31-12-2019 

από 01-01-2018     
έως 31-12-2018 

            

Μισθοί και ημερομίσθια     3.102.382,32 2.909.210,56 

Εργοδοτικές εισφορές     740.698,12 669.260,12 

Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 42.970,85 38.776,94 

Αποζημίωση απόλυσης     69.725,99 49.801,33 

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους   67.031,40 65.673,89 

        4.022.808,68 3.732.722,84 

 

 

27. Ανειλημμένες δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 

 

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.  

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31.12.2019 και  31.12.2018 

έχουν ως εξής: 

 

Κτίρια       

        

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019   31/12/2018 
        
Μέχρι 1 έτος 

191.160,16 
  

176.590,66 
Από 2 – 5 έτη 

512.201,79 
  

643.743,80 
Μετά από 5 έτη 

- 
  

- 

  
703.361,95 

  
820.334,46 

        

Εταιρικά αυτοκίνητα       

        

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019   31/12/2018 

        
Μέχρι 1 έτος 4.847,03   - 
Από 2 – 5 έτη 181.713,69   196.363,54 
Μετά από 5 έτη -   - 

  186.560,72   196.363,54 

 

28. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
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. 

 

Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη για το 2019 και το 2018. 
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i) 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 «Γνω 

στοποιήσεις συνδεμένων μερών".  

- Ως συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται η Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας. 

 

(Ποσά σε  Ευρώ) 

από 01-01-2019 
έως 31-12-2019 

  
από 01-01-2018 
έως 31-12-2018 

        
Αμοιβές και λοιπές παροχές διοικητικών στελεχών       
        

Ομάδα Διοίκησης της εταιρείας 896.014,02   883.663,15 
        

Σύνολο 896.014,02   883.663,15 

 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από διοικητικά στελέχη της εταιρείας και ούτε υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά. 
 
 

ii) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 
 

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019   31/12/2018 

        
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ 126.421,23   125.049,87 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΔΕ-McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ 10.261,04   10.261,04 
Κοιν/ξία Πυρηνας ΙΙ 6.156,74   4.535,14 
Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ (D'ARCY McCANN ERICKSON) 5.111,20   5.111,20 
PASSEPARTOUT HOLDINGS LTD 13.214,55   13.214,55 

  161.164,76   158.171,80 

 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συγγενείς (Σημείωση 7)       

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/2019   31/12/2018 

        

Κ/Ξ LEO BURNET ASHLEY&HOLMES McCANN GEO 70.009,38   70.009,38 
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ 5.844,64   - 
Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ Α.Ε. - McCANN ERICKSON AEE 342.474,00   341.474,00 
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 

  845.788,31   838.943,67 

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

εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη € 845.788,31.       
 
 

iii) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 
Δεν υπάρχουν δάνεια της Εταιρείας από και προς συνδεδεμένα μέρη. 
 
 
 

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

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.         
 
 



 

 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2019  Σελίδα 39  

 

30. Γεγονότα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες 

εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκομένων κρατικών Αρχών και 

λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο και για τη 

διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των παραγωγικών λειτουργιών της. 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, και στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής  Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

      

Χαράλαμπος Παριανός Θεόκριτος Χατζίρης 

Κωνσταντίνος Παπανίκος 

Αρ. Αδείας Α Τάξης: 78946  

Λογιστικό Γραφείο Παπανίκος-
Θαλασσινού ΟΕ 

 

 

 

 


