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McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
Β. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015
Κατά την
Σημ.

(ποσά σε Ευρώ)

Κατά την

31/12/2015

31/12/2014

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

5
7

196.569,70
115.587,15
312.156,85

232.051,18
115.587,15
347.638,33

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολο

7
7
7
8
8

7.426.783,50
362.501,70
332.731,35
1.409.795,20
408.107,44
9.939.919,19

8.514.516,25
951.571,89
342.578,15
1.305.544,71
582.280,16
11.696.491,16

10.252.076,04

12.044.129,49

3.626.847,76
180.732,03
-3.397.775,11
409.804,68

3.626.847,76
174.706,03
-2.619.512,34
1.182.041,45

14
15

233.232,00
845.842,19
1.079.074,19

230.368,00
903.386,79
1.133.754,79

11
12

7.362.856,37
1.400.340,80
8.763.197,17

8.152.554,37
1.575.778,88
9.728.333,25

9.842.271,36

10.862.088,04

10.252.076,04

12.044.129,49

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δάνεια
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

9

10

Οι σημειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 12–41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2015.
08/07/2016

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Παριανός

Θεόκριτος Χατζίρης

Γρηγόρης Αποστολόπουλος
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Γ. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

(ποσά σε Ευρώ)
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

από 01-01-2015
έως 31-12-2015

από 01-01-2014
έως 31-12-2014

16.600.768,41
(10.553.444,48)
6.047.323,93

15.624.325,75
(9.363.392,24)
6.260.933,51

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Λειτουργικά κέρδη/(ζημίες)

16
16
17

(4.962.062,39)
(551.340,27)
(1.220.216,70)
(686.295,42)

(4.941.036,07)
(549.004,01)
(425.193,07)
345.700,36

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) από κοινοπραξίες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

19
19

442,32
(66.260,43)
51.006,99
(701.106,54)

1.017,44
(86.704,43)
26.717,00
286.730,37

(77.156,23)
(778.262,77)

(83.848,84)
202.881,53

6.026,00
(772.236,77)

(55.605,00)
147.276,53

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δε θα μεταφερθούν στα αποτελέσματα, σε μεταγενέστερες
περιόδους
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) χρήσης

14

Οι σημειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 12–41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2015.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Παριανός

Θεόκριτος Χατζίρης

Γρηγόρης Αποστολόπουλος
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Δ.Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημ.

(ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 01/01/2015
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη
Φόρος Εισοδήματος κλειόμενης χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2015

Υπόλοιπο 01/01/2014
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης
Μείωση συσσωρευμένων ζημιών
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη
Φόρος Εισοδήματος κλειόμενης χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2014

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.626.847,76

Αποθεματικά

174.706,03

Αποτελέσματα
εις νέον

-2.619.512,34
-701.106,54
-77.156,23
-3.397.775,11

1.182.041,45
-701.106,54
6.026,00
-77.156,23
409.804,68

-2.870.468,80
286.730,37
48.074,93
0,00
-83.848,84
-2.619.512,34

1.034.764,92
286.730,37
0,00
-55.605,00
-83.848,84
1.182.041,45

6.026,00
3.626.847,76

180.732,03

3.626.847,76

278.385,96
-48.074,93
-55.605,00

3.626.847,76

174.706,03

Οι σημειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 12–41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Παριανός

Θεόκριτος Χατζίρης

Γρηγόρης Αποστολόπουλος
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McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
Ε. Κατάσταση Ταμειακών ροών
(Ποσά σε Ευρώ)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Καθαρό κέρδος/(ζημία) πριν από το φόρο εισοδήματος
Προσαρμογές για :
Καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες
Ζημίες / (Κέρδη) από κοινοπραξίες
Ζημιά/(Κέρδος) από πώληση/διαγραφή ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αναπροσαρμογή για συναλαγματικές διαφορές
Απόσβεσεις και απομειώσεις
Πρόβλεψη επισφαλειών
Λοιπές προβλέψεις
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αύξηση)/Μείωση δεσμευμένων καταθέσων
(Άυξηση)/Μείωση σε πελάτες
(Άυξηση)/Μείωση σε λοιπές απαιτήσεις
Άυξηση/(Μείωση) σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Άυξηση/(μείωση) σε προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά τη
συνταξιοδότηση
Ταμειακές ροές από εργασίες
Καταβεβλημένος/παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων εγκαταστάσεων & εξοπλισμού
Τόκοι που εισπράχθηκαν
(Αυξηση)/Μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Εισπράξεις από βραχυχρόνιους δανεισμούς
Αποπληρωμή δανείων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ετος που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2015

Ετος που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2014

(701.106,54)

286.730,37

65.818,11

85.686,99

778,88
7.762,37
98.150,85
1.239.325,24
(65.306,97)
645.421,94

12.407,37
2.787,44
104.681,83
416.741,27
(27.808,29)
881.226,98

174.172,72
(151.592,49)
589.070,19
(789.698,00)

(582.280,16)
(3.621.480,02)
(45.483,21)
3.099.763,69

8.890,00

(41.377,00)

476.264,36
(67.309,43)
408.954,93

(309.629,72)
(81.334,47)
(390.964,19)

(63.448,25)
442,32
0,00
(63.005,93)

(68.632,83)
1.017,44
256,00
(67.359,39)

(51.695,01)
1.499.996,50
(1.690.000,00)
(241.698,51)

(67.941,26)
200.000,00
0,00
132.058,74

104.250,49

(326.264,84)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

1.305.544,71

1.631.809,55

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.409.795,20

1.305.544,71

Οι σημειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 12–41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Παριανός

Θεόκριτος Χατζίρης

Γρηγόρης Αποστολόπουλος
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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 κύριος μέτοχος της McCann Erickson
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚH Α.Ε.E. την 31/12/2015 κατά ποσοστό 99.97% είναι η εταιρεία Interpublic Group Luxembourg s.a.r.l ενώ η μητρική εταιρεία IPG
GROUP έχει έδρα τις ΗΠΑ.
Μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο και ως εκ τούτου το τελευταίο διάστημα ο
χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι αυξημένος. Στις 29 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και ταυτόχρονα επιβλήθηκαν
έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.Η οικονομική αυτή κατάσταση παραμένει βασικός παράγοντας κινδύνου για την Εταιρεία.Τυχόν αρνητικές
εξελίξεις και η αβεβαιότητα στον τομέα αυτό ενδέχεται να επηρεάσουν την ρευστότητας των εγχώριων πελατών και να συντελέσουν στον
περιορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων τους με συνέπεια την δημιουργία δυσκολιών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι
μεγάλοι πελάτες αναμένεται να συνεχίσουν το στρατηγικό διαφημιστικό πλάνο τους ενώ σε μία τέτοια περίπτωση αναμένεται μείωση
στους media πελάτες. Οι πωλήσεις της Εταιρείας βασίζονται σε αρκετούς πολυεθνικούς πελάτες, τους οποίους στηρίζουν οι μητρικές
εταιρίες τους 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 της,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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 31/12/2015, και έχει προβεί στις απαραίτητες
προβλέψεις επισφάλειας, όπου κρίθηκε απαραίτητο

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 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(«ΔΠΧΑ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και το νόμισμα παρουσίασης είναι το ευρώ.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την
άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων
που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια
της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με
τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση [4].
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going Concern)
Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Going Concern) κατά την σύνταξη των
Οικονομικών της Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Σχετική πληροφόρηση για τα Ίδια Κεφάλαια παρέχεται
και στην Σημείωση 10. Παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του 2015 μείωση του δανεισμού κατά € 175.438,08 , το οποίο προκύπτει από
τόκους ποσού €14.565,42 , νέο δάνειο αξίας ποσού € 1.499.996,50 , και αποπληρωμές € 1.690.000,00. Η εταιρεία σκοπεύει να μειώσει τον
δανεισμό της στην διάρκεια του 2016 με τις απαραίτητες ενέργειες, σωστό ταμειακό προγραμματισμό και κατάλληλη διαχείριση του
κεφαλαίου κίνησης. Περαιτέρω, η Διοίκηση ακολουθεί με συνέπεια την τήρηση του προϋπολογισμού του2016 , σύμφωνα με τον οποίο τα
έσοδα παρουσιάζουν μια ικανοποιητική, για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, εξέλιξη που βασίζεται κυρίως σε νέους πελάτες με τους
οποίους η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία στην διάρκεια του έτους, ενώ τα στοιχεία του κόστους παραμένουν υπό έλεγχο.
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.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού
συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC
12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική
οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά
τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που
επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα
νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς
επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά
στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η
μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και
υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες
από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες
και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις
αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο
σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να
παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού συμφωνίες και γνωστοποίηση
συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης»
H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και
περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται
άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με
συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και
παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών
τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις
στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να
γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν
υπάρχει απομείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο
αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή
κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο
αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων
μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ
9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2017)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από
όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την
επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις
οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 2014)
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι
φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση
καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται
στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιουλίου 2014)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων
παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για
παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού
δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 14

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων
ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των
οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: Διαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα δέντρα που παράγουν
φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι
τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται
στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να
λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης
ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή
κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι
πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας
θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν
μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση
των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση
ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο
υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά
μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι
στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού
διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού
δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών
συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς
πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν
πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας
για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις –
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους,
εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την
έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές
προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική
αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.
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2.3 Κοινοπραξίες
Τα δικαιώματα της Εταιρείας σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες στις οποίες η Εταιρεία έχει σημαντική επιρροή αλλά δεν ασκεί
σημαντικό έλεγχο, συμμετέχοντας σε ποσοστό μεταξύ 17% και 50%, λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Ζημίες ή κέρδη από την
αποτίμηση των οικονομικών καταστάσεων των κοινοπραξιών καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην χρήση που αυτά πραγματοποιούνται.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, οι συμμετοχές σε Κοινοπραξίες αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και στη συνέχεια
προσαρμόζονται ώστε να αναγνωριστεί το μερίδιο του κάθε κοινοπράκτη στα κέρδη ή τις ζημίες που προέκυψαν μετά την απόκτηση της
Κοινοπραξίας. Όταν το μερίδιο του κοινοπράκτη στις ζημίες σε μια κοινοπραξία ισούται με ή υπερβαίνει την συμμετοχή του στην
κοινοπραξία, τότε ο κοινοπράκτης δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός εάν έχει εξυπηρετήσεις 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.
2.4 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.
2.5 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
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός

Σύμφωνα με τα
έτη μίσθωσης

Χρόνια

4

Χρόνια

3-7

Χρόνια

Πάγια με αξία μικρότερη των €1.000 αποσβένονται πλήρως μέσα στη χρήση που πραγματοποιήθηκε η αγορά τους.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως
έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται
ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα, ως μέρος των «Λοιπών Εσόδων/Εξόδων».
2.6 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.
2.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν.
Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης.
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Επίσης περιλαμβάνει παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα εκτός εάν έχουν προσδιορισθεί ως εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου.
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να
πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
(β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός
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από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και
τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της
κατηγορίας.
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες
κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει
μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η
εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη
αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην
εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το
δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά
κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την
πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται
από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
2.8 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης, μόνο όταν η εταιρεία έχει νομικό το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ
τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω
των αποτελεσμάτων.
2.9 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
2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες
επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν είναι διαθέσιμες προς χρήση. Οι συγκεκριμένες
καταθέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία μέχρι κάποια χρονική περίοδο ή κάποιο γεγονός που θα λάβει χώρα στο
μέλλον. Σε περιπτώσεις, όπου οι δεσμευμένες καταθέσεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία
ισολογισμού, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμο στοιχείο ενεργητικού. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου οι δεσμευμένες καταθέσεις δεν
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από την ημερομηνία ισολογισμού, ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμο στοιχείο
ενεργητικού.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές και καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Όταν εκδίδονται νέες μετοχές, καταχωρούνται
στο μετοχικό κεφάλαιο στην ονομαστική τους αξία. Η διαφορά μεταξύ τιμής εκδόσεως και ονομαστικής αξίας καταχωρείται στο
αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων μετοχών ή με τη διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου στους
μετόχους, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα με τον αναλογούντα φόρο, αφαιρετικά του αποθεματικού υπέρ το άρτιο.
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2.12 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. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το τακτικό αποθεματικό ανερχόταν σε €223.672,42 και δεν μπορεί να διανεμηθεί
στους μετόχους.
2.13 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.
2.14 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.
2.15 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.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και
συγγενείς επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
2.16 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.
2.17 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών και Παροχών
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα
καθορισμένων παροχών.
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε κρατικά ταμεία (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - ΙΚΑ). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία, με αποτέλεσμα να μην
ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους
ασφαλισμένους. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που αφορά και
περιλαμβάνονται στα έξοδα προσωπικού.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
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
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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.
2.18 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
(α) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος.
(β) Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης
(γ) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την
εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε
στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται
να καλύψουν τις υπάρχουσες υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (για λεπτομέρειες βλ. Σημ. 14-15).
2.19 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.
2.20 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων, όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, ταξινομούνται ως
χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της
εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα,
καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η εταιρεία δεν έχει χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές
μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη
διάρκεια της μίσθωσης.
2.21 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.
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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 δανεισμός και τα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας
εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που
έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του
κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου
και ο πιστωτικός κίνδυνος.
(α) Κίνδυνος αγοράς
(α1) Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως εντός ζώνης ευρώ και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της διεξάγεται σε Ευρώ.
Συνεπώς δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο.
(α2) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την
εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Η
Πολιτική της Εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε μεταβλητό επιτόκιο.
Ανάλυση Ευαισθησίας:
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των €1.400.340,80 το οποίο αφορά δάνειο από
την (BMG) Bank Mendes Gans. Ο δανεισμός αυτός γίνεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο εξαρτάται από την διεθνή τραπεζική αγορά.
Κατά το 2015, το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε ως εξής :

Value date

Interest rate %

1/1/2015

1,000

02/01/2015 - 30/09/2015

1,125

01/10/2015 - 26/10/2015

0,625

30/10/2015 - 03/11/2015

0,500

04/11/2015 - 30/11/2015

0,625

01/12/2015 - 02/12/2015

0,500

03/12/2015 - 10/12/2015

0,625

11/12/2015 - 31/12/2015

0,500

Το επιτόκιο δανεισμού μας είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ελληνική αγορά. Συνεπώς, η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο
μεταβολής της εύλογης αξίας, ούτε κίνδυνο ταμειακών ροών από διακυμάνσεις επιτοκίων.
Η μεγαλύτερη μεταβολή στα επιτόκια του 2015 είναι της τάξης του 0,625%. Για να παρουσιάσουμε πιθανές αυξομειώσεις στο έξοδο του
καταβαλλόμενου τόκου, κάνουμε την εξής υπόθεση: εάν η Mendes Bank αυξάνει το κυμαινόμενο αυτό επιτόκιο κατά 0,5%, τότε το έξοδο
της εταιρείας θα αυξηθεί κατά € 7.002 ανά έτος, με δεδομένο την μη περαιτέρω εξόφληση του υπολοίπου του δανείου. Το ετήσιο αυτό
ποσό αύξησης των εξόδων ανά μισή μονάδα αύξησης του επιτοκίου αντιστοιχεί σε ποσοστό 10,64% των χρηματοοικονομικών εξόδων της
εταιρείας της χρήσης του 2015.
Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την διάρκεια του 2016, έγινε ολική αποπληρωμή του δανείου της εταιρείας ποσού € 1.401.471,25
μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (βλ. Σημ. 23).
(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..
Για την κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, πραγματοποιείται αναφορά και στη σημείωση 7 των Οικονομικών Καταστάσεων.
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McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
(Ποσά σε Ευρώ)
Διαθέσιμα στο ταμείο και τις τράπεζες
Δεσμευμένες καταθέσεις στην Alpha Bank
Σύνολο

31/12/2015
Caa3

31/12/2014

1.409.795,20

1.305.544,71

408.107,44

582.280,16

1.817.902,64

1.887.824,87

31/12/2014

1.287.928,67

Caa2

186.254,72

Caa1

1.449.506,70

Baa2

252.063,45

Baa1

ΣΥΝΟΛΟ:

31/12/2015

529.973,97

1.817.902,64

1.887.824,87

Η πιστωτική διαβάθμιση από ταμειακά διαθέσιμα με βάση εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (Moody’s) έχει ως ανωτέρω .
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
(Ποσά σε Ευρώ)

Εντός 1 έτους

Μεταξύ
1-2 ετών

Μεταξύ
2-5 ετών

ΣΥΝΟΛΟ

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

4.956.231,59

0,00

0,00

4.956.231,59

543.511,87

0,00

0,00

543.511,87

2.652.810,91

0,00

0,00

2.652.810,91

Δάνεια

1.575.778,88

0,00

0,00

1.575.778,88

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

9.728.333,25

0,00

0,00

9.728.333,25

Εντός 1 έτους

Μεταξύ
1-2 ετών

Μεταξύ
2-5 ετών

ΣΥΝΟΛΟ

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

5.096.164,35

0,00

0,00

5.096.164,35

890.466,37

0,00

0,00

890.466,37

1.376.225,65

0,00

0,00

1.376.225,65

Δάνεια

1.400.340,80

0,00

0,00

1.400.340,80

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

8.763.197,17

0,00

0,00

8.763.197,17

την 31-12-2014

- Κατά τον Φεβρουάριο του 2014 έγινε αύξηση του δανείου κατά
200 χιλ. ευρώ.

την 31-12-2015

- Κατά τη διάρκεια του 2015 έγινε αύξηση του δανείου κατά 1.499,9 χιλ. ευρώ και αποπληρωμή του δανείου
κατά 1.690,0 χιλ ευρώ.

Σημείωση: Η συντριπτική πλειοψηφία των τιμολογίων των προμηθευτών, σε όγκο αλλά και σε αξία, αφορούν εργασίες που γίνονται για
λογαριασμό των πελατών. Κατά κανόνα οι προμηθευτές πληρώνονται αφού πληρώσουν πρώτα οι πελάτες την Εταιρεία για τις εργασίες
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τους. Συνεπώς δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος μη αποπληρωμής των προμηθευτών
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την 31-12-2014
Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

Εντός
1 έτους

Μεταξύ
1-2 ετών

Μεταξύ
2-5 ετών

ΣΥΝΟΛΟ

8.514.516,25
108.368,29
843.203,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.514.516,25
108.368,29
843.203,60

0,00

0,00

115.587,15

115.587,15

9.466.088,14

0,00

115.587,15

9.581.675,29

Εντός
1 έτους

Μεταξύ
1-2 ετών

Μεταξύ
2-5 ετών

ΣΥΝΟΛΟ

Πελάτες
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7.426.783,50
160.916,64
201.585,06
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
115.587,15

7.426.783,50
160.916,64
201.585,06
115.587,15

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

7.789.285,20

0,00

115.587,15

7.904.872,35

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

την 31-12-2015

Κίνδυνος ρευστότητας:
Η ταμειακή ρευστότητα παρακολουθείται στενά από την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας και βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα
δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στην αγορά. Η επαρκής ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας εξασφαλίζει την κάλυψη
των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων της, έναντι των υπαλλήλων της και των λοιπών πιστωτών της, όπως το Δημόσιο, Προμηθευτές, Τράπεζες
κτλ. Παρά την επιβολή των capital controls στις 29/6/2015, η εταιρεία κατόρθωσε να βελτιώσει το επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων της, λόγω
της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής της.
3.2 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές,
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών
αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
H εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει την λογιστική τους αξία: i)
Πελάτες, ii) Λοιπές Απαιτήσεις, iii)Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα, iv) Δεσμευμένες Καταθέσεις v) Προμηθευτές και Λοιπές
Υποχρεώσεις.
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς και η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη σημαντική.
Δεν υπάρχουν άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού της Εταιρείας.
3.3 Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι στόχοι της Εταιρείας για τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει να υπάρχει οικονομική
οντότητα και στο μέλλον, για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους.
Σχετική ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας παρουσιάζεται στην Σημ. 10.
Επίσης η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιό της σε σχέση με τον παρακάτω δείκτη:
Δάνεια
Δάνεια + Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Oι τιμές του δείκτη για το 2015 και 2014 είναι:
2015
1.400.340,80
1.810.145,48

= 77,36%

2014
1.575.778,88
2.757.820,33

= 57,13%

Η αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην μείωση του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων, λόγω της αυξημένης πρόβλεψης σε σχέση με το
2014, που έγινε για συγκεκριμένο πελάτη.
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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.
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 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 και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης.
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.
4.2 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
α) Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδά της με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της κάθε μίας ξεχωριστά εργασίας που εκτελεί.
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5. Ενσώματα πάγια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΠΑΓΙΩΝ
Εγκαταστάσεις σε
ακίνητα τρίτων

(Ποσά σε Ευρώ)

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός

Λογισμικά
Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

Κίνηση έτους 2014
Κόστος
Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2014

585.229,35

8.826,96

2.153.047,77

207.161,14

2.954.265,22

Προσθήκες

0,00

0,00

66.070,45

2.562,38

68.632,83

Πωλήσεις/Διαγραφές

(17.984,93)

(1.880,00)

(1.677.763,73)

(114.563,14)

(1.812.191,80)

Mεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κόστος την 31-12-2014

567.244,42

6.946,96

541.354,49

95.160,38

1.210.706,25

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2014

(397.144,04)

(6.703,05)

(2.073.309,12)

(196.601,46)

(2.673.757,67)

Αποσβέσεις περιόδου,

(57.024,40)

(849,48)

(43.546,62)

(3.261,33)

(104.681,83)

Πωλήσεις/Διαγραφές

13.335,76

1.879,99

1.670.006,34

114.562,34

1.799.784,43

Αποσβέσεις

Mεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποσβέσεις την 31-12-2014

(440.832,68)

(5.672,54)

(446.849,40)

(85.300,45)

(978.655,07)

Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2014

126.411,74

1.274,42

94.505,09

9.859,93

232.051,18

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2015

567.244,42

6.946,96

541.354,49

95.160,38

1.210.706,25

Προσθήκες

0,00

2.410,05

54.816,41

6.221,79

63.448,25

Πωλήσεις/Διαγραφές

0,00

(3.398,10)

(1.352,72)

0,00

(4.750,82)

Mεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Κόστος την 31-12-2015

567.244,42

5.958,91

594.818,18

101.382,17

1.269.403,68

Υπόλοιπο έναρξης την 01-01-2015

(440.832,68)

(5.672,54)

(446.849,40)

(85.300,45)

(978.655,07)

Αποσβέσεις περιόδου,

(56.724,72)

(696,37)

(37.592,65)

(3.137,11)

(98.150,85)

Πωλήσεις/Διαγραφές

0,00

2.619,23

1.352,71

0,00

3.971,94

Mεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποσβέσεις την 31-12-2015

(497.557,40)

(3.749,68)

(483.089,34)

(88.437,56)

(1.072.833,98)

Αναπόσβεστη αξία την 31-12-2015

69.687,02

2.209,23

111.728,84

12.944,61

196.569,70

Κίνηση έτους 2015
Κόστος

Αποσβέσεις

Η εταιρεία δεν έχει δεσμεύσει ενσώματα πάγια για εξασφάλιση δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων.
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6. Συμμετοχή σε κοινοπραξίες

Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχε συμμετοχή στις παρακάτω κοινοπραξίες:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΕΣ

PRAXIS - (ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

McCann Erickson ΑΕ - DMB&B ΕΠΕ
McCann Erickson ΑΕ - FCB/Γνώμη ΑΕ Leo Burnett ΑΕ
McCann Erickson ΑΕ - FCB/Γνώμη ΑΕ
ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΔΕ-McCann Erickson
ΑΕ

(1)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΙΙ -(Ο.Τ.Ε)

(2)

McCann Erickson-FCB/Γνώμη -(Ε.Ο.Τ)

(3)

ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ-McCann Erickson -(ΓΟΡΓΙΑΣ)

ΕΧΟΥΝ
ΕΛΕΓΧΘΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ

%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

47,00%

3.000,00

1.410,00

2006

17,00%

3.000,00

510,00

2007

50,00%

0,00

0,00

30,00%

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

1.920,00

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

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

(1)

ICARUS - (AEΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)

(2)

ΕΞΕΛΙΞΗ - (O.T.E)

(3)

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

(4)

ΕΞΕΛΙΞΗ 2 - (O.T.E)

(5)

"2005" - (ΑΘΗΝΑ 2004)

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΕΣ

ΕΧΟΥΝ
ΕΛΕΓΧΘΕΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ

%
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

16,65%

3.000,00

0,00

2006

20,00%

0,00

0,00

2005

50,00%

0,00

0,00

2007

20,00%

0,00

0,00

2008

33,33%

2.900,00

966,57

2006

McCann Erickson ΑΕ - Asley & Holmes
ΑΕ - Upset ΑΕ -Leo Burnett ΑΕ
McCann Erickson ΑΕ - Asley & Holmes
ΑΕ - Geo Young & Rubicam ΑΕ - Leo
Burnett ΑΕ
McCann Erickson ΑΕ - BBDO Athens
ΑΕ - Cleverbank ΑΕ
McCann Erickson ΑΕ - Asley & Holmes
ΑΕ - Geo Young & Rubicam ΑΕ - Leo
Burnett ΑΕ
McCann Erickson ΑΕ - Leo Burnett ΑΕΙ.Ν.Λεούσης ΑΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι παραπάνω κοινοπραξίες έκαναν παύση εργασιών στη ΔΟY Χαλανδρίου την 30.12.2009 (1), 31.12.2009 (2), 24.03.2010 (3) , 31.12.2010 (4) και 15.12.2015 (5)
αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, για την Κ/Ξ 2005 (5), την 15η Δεκεμβρίου 2015, έγινε παύση εργασιών στη ΔOY Χαλανδρίου με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2012 (αναδρομική ισχύ).
Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα έτη δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά.
Το σύνολο των συμμετοχών της εταιρείας στις Κοινοπραξίες, περιλαμβάνεται στην γραμμή Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του ισολογισμού
και αναλύεται στην Σημείωση 7.
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7. Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
Πελάτες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνολο Πελατών

31/12/2015

31/12/2014

10.791.325,84
3.364.542,34

10.639.733,35
2.125.217,10

7.426.783,50

8.514.516,25

Η πιστωτική περίοδος που δίδεται στους πελάτες κυμαίνεται μεταξύ 30 και 120 ημερών ανάλογα με τη χώρα και την κατηγορία του πελάτη.
Οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με τόκους για τις καθυστερήσεις των πληρωμών τους.
Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο καλύπτεται από πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως
περιγράφονται στη Σημείωση 3.1 β).
Επίσης, η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων είναι η παρακάτω:

Κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων:
Υπόλοιπο την 31.12.2014
Διαγραφή επισφαλών
απαιτήσεων
κατά το 2015
Κίνηση έτους 2015:
Υπόλοιπο την 31.12.2015

31/12/2015
2.125.217,10
0,00
1.239.325,24
3.364.542,34

Υπόλοιπο την 31.12.2013
Διαγραφή επισφαλών
απαιτήσεων
κατά το 2014
Κίνηση έτους 2014:
Υπόλοιπο την 31.12.2014

31/12/2014
4.490.779,83
-2.737.173,29
371.610,56
2.125.217,10

Να σημειωθεί ότι το έξοδο πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων βρίσκεται στα «Λοιπά έξοδα/έσοδα» των αποτελεσμάτων χρήσης.
Απαιτήσεις από πελάτες από την λήξη των οποίων έχει παρέλθει διάστημα μικρότερο των επτά μηνών δεν θεωρούνται απομειωμένες.
Την 31/12/2015 απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν απομειωθεί ήταν 583.241 Ευρώ (2014: 238.354 Ευρώ). Οι
απαιτήσεις αυτές αφορούν πελάτες οι οποίοι δεν έχουν πρoιστορία μη εισπραξιμοτητας. Η ενηλικίωση των απαιτήσεων αυτών είναι
μεγαλύτερη του έτους.
Την 31/12/2015 οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και έχουν απομειωθεί πλήρως ήταν 3.364.542 Ευρώ (2014: 2.125.217
Ευρώ). Η ενηλικίωση των απαιτήσεων αυτών είναι μεγαλύτερη του έτους.
Οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες δεν έχουν λήξει και δεν έχουν απομειωθεί είναι 6.843.543 Eυρώ (2014: 8.276.162 Ευρώ).
McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
(Ποσά σε Ευρώ)
Λοιποί χρεώστες
Μείον προβλέψεις επισφαλών χρεωστών
Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη
Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες
Απαιτήσεις από εταιρίες του Ομίλου
Προπληρωμένα έξοδα
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Σημ

31/12/2015

31/12/2014

21(iv)
21(iv)

57.595,17
(45.130,71)
87.437,17
103.412,00
57.504,64
28.930,30
72.753,13

57.528,84
(45.130,71)
735.793,43
91.298,78
17.069,51
5.605,38
89.406,66

362.501,70

951.571,89

Συνολο λοιπών απαιτήσεων

Ο λογαριασμός. «απαιτήσεις από Κοινοπραξίες» αφορά απαιτήσεις της εταιρείας από τις κοινοπραξίες που συμμετέχει.
Οι Τρέχουσες Φορολογικές Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Συνολο Τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων

31/12/2015

31/12/2014

332.731,35

342.578,15

Σημείωση:
Τα ποσά προκύπτουν κυρίως από την φορολογική δήλωση της
κλειόμενης χρήσης του 2015 και 2014.
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Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημ 7

Εγγύηση ενοικίου κτιρίου Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας
Εγγύηση ενοικίου θέσεων στάθμευσης
Εγγύηση σε εταιρείες leasing για εταιρικά αυτ/τα
Εγγυήσεις ΟΤΕ
Εγγύηση ΔΕΗ
Εγγυήσεις για κινητά τηλέφωνα
Εγγυήσεις για πιστωτικές κάρτες καυσίμων
Κεφάλαιο συμμετοχής σε Κοινοπραξίες
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Συνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

31/12/2015

31/12/2014

75.249,25
746,74
22.911,20
4.402,05
322,23
440,21
7.000,00
2.886,57
1.628,90
115.587,15

75.249,25
746,74
22.911,20
4.402,05
322,23
440,21
7.000,00
2.886,57
1.628,90
115.587,15

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

McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
(Ποσά σε Ευρώ)
Διαθέσιμα στις τράπεζες

31/12/2015

31/12/2014

1.409.795,20

1.305.544,71

Σημείωση: Στην διάρκεια του 2012, ποσό € 1.250.000 που βρίσκεται σε λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην τράπεζα Alpha Bank
δεσμεύτηκε. Το ποσό της δέσμευσης αντοιστοιχεί σε 50% των Ε/Ε προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που βρίσκονται σε ισχύ. Τα
αντίστοιχα ποσά για το 2014 και 2015 είναι € 582.280,16 και € 408.107,44.
Σχετική ανάλυση υπάρχει στην Σημείωση 22.

9. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός κοινών
μετοχών

Αξία κοινών μετοχών

31-Δεκ-14

1.237.832

3.626.847,76

31-Δεκ-15

1.237.832

3.626.847,76

(ποσά σε Ευρώ)

Η πλήρης ανάλυση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καθώς και των μετοχών της, είναι η εξής:
Μετοχές
Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου την 31η Δεκεμβρίου
2014:
Business Science Research Corporation

Αξία μετοχής

Μετοχικό κεφάλαιο

314

2,93

920,02 €

Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l

1.237.518

2,93

3.625.927,74 €

ΣΥΝΟΛΟ:

1.237.832

2,93

3.626.847,76 €

Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου την 31η Δεκεμβρίου
2015:
Business Science Research Corporation

314

2,93

920,02 €

Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l

1.237.518

2,93

3.625.927,74 €

ΣΥΝΟΛΟ:

1.237.832

2,93

3.626.847,76 €
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Η Εταιρεία την 31/12/2015 είναι ελεγχόμενη από την Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l , η οποία κατέχει το 99,9746% των μετοχών της
εταιρείας. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιριών IPG Interpublic Group of Companies (εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
Το υπόλοιπο 0,0254% των μετοχών ανήκει στην Εταιρεία Business Science Research Corporation (εγκατεστημένη στις Η.Π.Α) η οποία επίσης ανήκει
στον όμιλο εταιριών IPG Interpublic Group of Companies.

10. Αποθεματικά
ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2014
Μεταφορά
αποθεματικών
Αναλογιστικά
κέρδη/ζημίες
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2014
Υπόλοιπο στις 1
Ιανουαρίου 2015
Μεταφορά
αποθεματικών
Αναλογιστικά
κέρδη/ζημίες
Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2015

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικά
αναλογιστικών
κερδών/ζημιών

Έκτακτα
αποθεματικά

Φόροι -τέλη από
αύξηση
μετοχικού
κεφαλαίου

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Λοιπά
αποθεματικά

Σύνολο

223.672

71.476

4.304

-111.101

89.319

715

278.386

-

-

-

-48.075

-

-48.075

-

-55.605

-

-

-55.605

223.672

15.871

4.304

-111.101

41.244

715

174.706

223.672

15.871

4.304

-111.101

41.244

715

174.706

-

-

-

-

0

-

6.026

-

-

-

6.026

223.672

21.897

4.304

41.244

715

180.732

-111.101

(α) Τακτικό Αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η Εταιρεία είχε συσσωρευμένες ζημιές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και 2014 και ως εκ τούτου δεν
σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό.
(β) Αποθεματικά αναλογιστικών κερδών/ζημιών
Το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται με βάση τα αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) και δεν δύναται να μεταφερθεί στα αποτελέσματα σε
μεταγενέστερες περιόδους.
(γ) Έκτακτα αποθεματικά
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας, έχει δημιουργηθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε παλαιότερες χρήσεις, δεν έχει
ειδικό προορισμό και δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
(δ) Φόροι -τέλη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Το αποθεματικό αυτής της κατηγορίας αφορά έξοδα συγκέντρωσης κεφαλαίου, τα οποία εμφανίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης
(ε) Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
Περιλαμβάνεται το μέρος των αδιανέμητων καθαρών κερδών κάθε χρήσης που προέρχεται από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν (αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να
ισχύουν κάθε φορά) με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Σε περίπτωση απόφασης διανομής η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο.

11. ’Ιδια Κεφάλαια
Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε € 409.804,68 , έναντι € €1.182.041,45κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω της αυξημένης πρόβλεψης επισφάλειας σε σχέση με το 2014.
Κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2012, η εταιρεία προέβη σε ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου και των συσσωρευμένων
ζημιών (μέχρι και την χρήση του 2010) κατά € 15,9 εκατομμύρια και ταυτόχρονη αύξηση του Μ.Κ. κατά €1,1 εκατομμύριο. Οι πιο πάνω
ενέργειες, με τον συνυπολογισμό και των Κερδών της Χρήσης του 2012, είχαν σαν αποτέλεσμα ο λόγος του Συνόλου της Καθαρής Θέσης
προς το Μετοχικό Κεφάλαιο να διαμορφωθεί στο 29%, στοιχείο που οδήγησε στην εξάλειψη των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48
του Ν. 2190/1920, αλλά όχι και του άρθρου 47 του ιδίου Νόμου αφού ο λόγος εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 50% κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2014. Κατά την χρήση του 2014 ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 33%.
Κατά την χρήση του 2015 , ο λόγος του συνόλου της Καθαρής θέσης προς το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο 34,22% . Όπως ήδη
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 29

προαναφέρθηκε (Σημείωση 2.1), η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να υιοθετεί την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going
Concern), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις επόμενες χρήσεις, σταδιακά θα εξαλειφθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Άρθρου 47.
Η διοίκηση της εταιρίας έχει αποφασίσει να εφαρμόσει πιστά τον προϋπολογισμό του 2016, αλλά και των επομένων ετών, να διατηρήσει
και να αυξήσει κατά το δυνατόν τα έσοδα της το 2016, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, να συγκρατήσει και να ορθολογίσει τα κόστη
της , έτσι ώστε να ανακτήσει την κερδοφορία της. Ταυτόχρονα (βλ. επίσης Σημείωση 2.1) , προβλέπεται περαιτέρω μείωση του δανεισμού
μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την χρήση του 2014 έγινε εφαρμογή του Ν.4172/2013, παράγραφος 3, άρθρο 27, σχετικά με
την φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ποσού € 48.074,93.

12. Προμηθευτές και λοιπές 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.
McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.

31/12/2015

31/12/2014

Προμηθευτές εσωτερικού

4.954.887,57

4.776.558,71

Προμηθευτές εξωτερικού

141.276,78

179.672,88

890.466,37

543.511,87

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

138.830,56

157.433,42

Φόροι-Τέλη

223.654,86

286.167,03

ΦΠΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη

Σημ

21

411.946,50

510.917,75

Εκπτώσεις πελατών

0,00

10.889,50

Επιταγές πληρωτέες

7.088,04

66.582,00

0,00

313.744,72

358.042,96

511.741,23

Αναβαλλόμενα έσοδα
Λοιποί Πιστωτές
Μερίσματα πληρωτέα
Δουλευμένα έξοδα
Προκαταβολές πελατών
Συνολο Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων

876,62

876,62

83.787,12

166.322,53

151.998,99

628.136,11

7.362.856,37

8.152.554,37

13. Δάνεια

Η εταιρεία κατά την διάρκεια του 2015 είχε συνεργασία με την Bank Mendes Gans στην Ολλανδία, η οποία παρέχει την δυνατότητα
ταμειακών διευκολύνσεων ανάλογα με τις εκάστοτε τρέχουσες ταμειακές ανάγκες της εταιρείας. Τα δάνεια αυτά είναι βραχυπρόθεσμα και
το επιτόκιό τους είναι μεταβαλλόμενο ανάλογα με το επίπεδο των διεθνών αγορών και της αξιολόγησης των οίκων αξιολόγησης (S&P,
Moody’s and FitchRatings) προς την μητρική εταιρία IPG.

31/12/2015

31/12/2014

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

1.400.340,80

1.575.778,88

Σύνολο δανείων

1.400.340,80

1.575.778,88

(Ποσά σε Ευρώ)

Το επιτόκιο δανεισμού από την Bank Mendes ανερχόταν την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε 0,5% και την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 1,0%.
Αντίστοιχα, τα εγχώρια επιτόκια δανεισμού δανείων σε ευρώ χωρίς περιορισμένη διάρκεια ανερχόταν την 31η Δεκεμβρίου 2015 σε 5.09%,
και κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 7.52% (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος).
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14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα δικαίωμα
που μπορεί να ασκηθεί για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή.

31/12/2015
(Ποσά σε Ευρώ)

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία

67.637,28

Διαφορά ωφέλιμης ζωής παγίων

1.189,91

Αναβαλλόμενη
φορολογική
υποχρέωση

0,00

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών

25.356,78

Κόστος σε εξέλιξη
Λοιπές καθαρές προσωρινές διαφορές ενεργητικού

-17.158,10

Καθαρές προσωρινές διαφορές προβλέψεων (παθητικού)

294.103,56

Αναβαλλόμενο έσοδο
Σύνολο καθαρού αναβαλλόμενου φόρου (φορολογική απαίτηση)

0,00

0,00
320.415,87

Λόγω αβεβαιότητας στην εκτίμηση των μελλοντικών φορολογικών κερδών της Εταιρείας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να καλύψουν
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση της Εταιρείας, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δεν έχει αναγνωρισθεί στις Οικονομικές
Καταστάσεις του 2014 όπως και στις περσινές Οικονομικές Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία θα είχε αναγνωρίσει
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους € 320.415,87. Τα παραπάνω ποσά έχουν υπολογιστεί βάσει του φορολογικού συντελεστή
(29%) ο οποίος ισχύει κατά τις χρήσεις μέχρι να κλείσει η υποχρέωση που απεικονίζεται στο παθητικό.

14.1 Συμφωνία φορολογικού συντελεστή (Tax rate reconciliation)

McCANN Erickson Διαφημιστική Α.Ε.Ε.
(Ποσά σε Ευρώ)
2015

2014

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(701.106,54)

286.730,37

Φόρος υπολογιζόμενος με εφαρμογή του εγχώριου φορολογικού συντελεστή (26%
για το 2014, 29% για το 2015)

(203.320,90)

74.549,90

230.274,23

(11.628,47)

50.202,90

36.697,77

- Χρήση ζημιών παρελθουσών χρήσεων

-

(15.770,36)

- Ζημίες για τις οποίες δεν αναγωνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

-

-

77.156,23

83.848,84

Φορολογικές προσαρμογές για:
- Επίπτωση προσωρινών διαφορών μεταξύ ΔΛΠ-ΦΒ, για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
- Δαπάνες που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

Φορολογική επιβάρυνση
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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)
Υπόλοιπο Ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές

31/12/2015

31/12/2014

233.232,00

230.368,00

233.232,00

230.368,00

28.557,00

23.859,00

28.557,00

23.859,00

Χρεώσεις στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Συνταξιοδοτικές παροχές

Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται κατά 90% στα έξοδα διάθεσης και κατά 10% στα έξοδα διοίκησης.
31/12/2015

31/12/2014

233.232,00

230.368,00

31/12/2015

31/12/2014

24.410,00
4.147,00
0,00

17.007,00
6.852,00
0,00

28.557,00

23.859,00

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

Υπόλοιπο έναρξης
Κόστος απασχόλησης περιόδου
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία

230.368,00
28.557,00
(40.227,00)
14.534,00

216.140,00
23.859,00
(65.236,00)
55.605,00

233.232,00

230.368,00

31/12/2015

31/12/2014

2,03%
2,00%
15,84 έτη

1,80%
2,00%
15,74 έτη

(Ποσά σε Ευρώ)
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων

(Ποσά σε Ευρώ)
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος περικοπών/διακονονισμών/τερματισμού υπηρεσίας
Σύνολο, περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζ.

Υπόλοιπο τέλους

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μέσος μελλοντικός εργασιακός βίος

Κατά την ημερομηνία αποτίμησης 31/12/2015 εάν είχαμε υποθέσει επιτόκιο προεξόφλησης 0.5% χαμηλότερο τότε η συνολική υποχρέωση θα ήταν
υψηλότερη περίπου κατά 11.5%. Επίσης εάν είχαμε υποθέσει επιτόκιο προεξόφλησης 0.5% υψηλότερο τότε η συνολική υποχρέωση θα ήταν
χαμηλότερη περίπου κατά 10.0%.
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16. Λοιπές προβλέψεις

31/12/2015

31/12/2014

Πρόβλεψη απομείωσης κόστους εργασιών σε εξέλιξη (WIP)
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης

26.181,24
4.301,05

28.847,20
(2.665,96)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

30.482,29

26.181,24

Αναβαλλόμενο κόστος ενοικίων
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης

32.442,55
2.748,61

28.080,44
4.362,11

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

35.191,16

32.442,55

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε Κοινοπραξίες
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταβολή πρόβλεψης εντός της χρήσης

844.763,00
(64.594,26)

871.480,00
(26.717,00)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

780.168,74

844.763,00

Σύνολο Λοιπών Προβλέψεων

845.842,19

903.386,79

(Ποσά σε Ευρώ)

•

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

•

Το αναβαλλόμενο κόστος ενοικίων αφορά εγγραφές πρόβλεψης επιμερισμού μελλοντικών αυξήσεων, βάσει σύμβασης, στην
τρέχουσα χρήση, σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο (straight line) όπως αναφέρεται στο ΔΛΠ 18 αναφορικά με τις λειτουργικές
μισθώσεις.

•

Η πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε Κοινοπραξίες αφορά πρόβλεψη κόστους που βασίζεται στην ανάλυση των Οικονομικών
Καταστάσεων των Κοινοπραξιών βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης.

17. Έξοδα διοίκησης & διάθεσης

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

(Ποσά σε Ευρώ)

από 01-01-2015
έως 31-12-2015

από 01-01-2014
έως 31-12-2014

Έξοδα διάθεσης
Μισθοδοσία

3.292.188,96

3.298.040,79

Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων

633.520,97

696.726,19

Ενοίκια και επισκευές

370.060,31

417.543,13

Αποσβέσεις

88.335,77

94.213,65

Λοιπά έξοδα

577.956,38

434.512,31

4.962.062,39

4.941.036,07

Σύνολο

Έξοδα διοίκησης
Μισθοδοσία

365.798,77

366.448,98

Αμοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων

70.391,22

77.414,02

Ενοίκια και επισκευές

41.117,81

46.393,68

Αποσβέσεις

9.815,09

10.468,18

Λοιπά έξοδα

64.217,38

48.279,15

551.340,27

549.004,01

Σύνολο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015

Σελίδα 33

18. Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
(Ποσά σε Ευρώ)
Κέρδος (ζημία) από την πώληση/εκποίηση παγίων
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έσοδα/(έξοδα) από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές-έσοδο
Συναλλαγματικές διαφορές-έξοδο
Έσοδα/(έξοδα) από διαγραφή παλαιών υπολοίπων
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα

31/12/2015

31/12/2014

(776,88)

(12.407,37)

7.960,37

15.955,50

(1.239.325,24)

(416.741,27)

3.505,13

(3.626,25)

(8.004,21)

(2.926,41)

33.124,92

1.429,36

(2.200,98)

(10.941,24)

0,31

4.456,23

(14.500,12)

(391,62)

(1.220.216,70)

(425.193,07)

19. Παροχές σε εργαζομένους
από 01-01-2015
έως 31-12-2015

από 01-01-2014
έως 31-12-2014

2.877.660,80

2.899.348,40

665.886,03

687.219,00

Ασφάλιστρα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

33.803,53

31.558,81

Αποζημίωση απόλυσης

40.226,66

0,00

Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους

40.410,71

46.363,56

3.657.987,73

3.664.489,77

(Ποσά σε Ευρώ)
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές εισφορές

20. Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Η Εταιρεία επιβαρύνεται κυρίως με το κόστος των τόκων του δανείου της από την Bank Mendes Gans αλλά και με προμήθειες εγγυητικών
επιστολών λόγω συμμετοχής σε διαγωνισμούς για διαφημιστικές καμπάνιες. Η Εταιρεία εισπράττει τους τόκους καταθέσεων στους
λογαριασμούς όψεως (κυρίως στην ALPHA Τράπεζα).
Η εικόνα του χρηματο-οικονομικού κόστους έχει ως εξής:

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο

από 01-01-2015
έως 31-12-2015

από 01-01-2014
έως 31-12-2014

66.260,43

86.704,43

(442,32)

(1.017,44)

65.818,11

85.686,99

21. 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 31.12.2015 και 31.12.2014 έχουν
ως εξής:
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Ενοίκιο-έξοδο
(Ποσά σε Ευρώ)
Μέχρι 1 έτος
Από 2 – 5 έτη
Μετά από 5 έτη

31/12/2015

31/12/2014

171.397,15

169.700,15

883.040,71

874.297,72

285.247,11

465.387,24

1.339.684,97

1.509.385,11

β) Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων των εταιρικών αυτοκινήτων.
(Ποσά σε Ευρώ)
Μέχρι 1 έτος
Από 2 – 5 έτη
Μετά από 5 έτη

31/12/2015

31/12/2014

69.704,00

95.124,00

39.615,00

165.717,00

0,00

0,00

109.319,00

260.841,00

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία είναι ελεγχόμενη από την Interpublic Group (Luxembourg) S.a.r.l η οποία κατέχει το 99,9746% των μετοχών της εταιρείας.
Η εταιρεία ανήκει στον Όμιλο εταιριών IPG Interpublic Group of Companies (εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής). Το υπόλοιπο
0,0254% των μετοχών ανήκει στην Εταιρεία Business Science Research Corporation (εγκατεστημένη στις Η.Π.Α) η οποία επίσης ανήκει στον Όμιλο
εταιριών IPG Interpublic Group of Companies.
Επίσης η Εταιρεία ΜcCann Erickson A.E.E τιμολογεί συγγενείς εταιρίες του δικτύου McCann Erickson Worldgroup για διάφορες διαφημιστικές
υπηρεσίες για λογαριασμό των εν Ελλάδι πελατών της.
Ειδικότερα, η McCann-Erickson Marketing Inc. παρέχει στην ΜcCann Erickson A.E.E τις παρακάτω συμβουλευτικές και εξειδικευμένες
υπηρεσίες σε συγκεκριμένους τομείς ως ακολούθως:
α) Συντονισμός Πολυεθνικών Πελατών
β) Προστασία και Ανάπτυξη της Δημιουργικότητας
γ) Αρωγή Στόχευσης Καινούργιων Εταιρειών
δ) Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων
ε) Αρωγή Στρατηγικού Σχεδιασμού
στ) Υπηρεσίες Υποστήριξης Μέσων
ζ) Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης
η) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
θ) Πληροφορική
Η McCann Erickson Advertising Limited παρέχει στην ΜcCann Erickson A.E.E τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Ενέργειες συντονισμού αναφορικά με διαφημιστικές ενέργειες, προϋπολογισμό διαφήμισης, δραστηριότητες παραγωγής διαφήμισης
κλπ.
β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ενέργειες ανάπτυξης αγοράς προς απόκτηση λογαριασμών νέων πελατών και νέων αναθέσεων από υφιστάμενους πελάτες.
γ) ΜΕΣΑ
Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με νέα μέσα.
δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Διενέργεια και παροχή διαφόρων ερευνών συμπεριλαμβανομένης έρευνας αγοράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διαφόρων
επιπέδων και συνηθειών καταναλωτών με βάση ηλικία, φύλο, κλπ.
ε) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχεδιασμός και εκτέλεση όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού προς όφελος όλων των γραφείων της McCANN-ERICKSON
παγκοσμίως.
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
i)

Πωλήσεις υπηρεσιών

31/12/2015

31/12/2014

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (MullenLowe Επικ. ΑΕ)

65.000,00

5.000,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Paris)

62.747,10

2.162,11

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Worldgroup SRL)

60.278,74

0,00

(Ποσά σε Ευρώ)
Πωλήσεις Υπηρεσιών
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· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Emea)

40.961,00

20.084,15

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Craft translation LLC)

23.053,25

0,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Momentum Activating Demand Ltd)

17.500,00

0,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Weber Sandwick Powell Tate DC)

7.815,00

0,00

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (MediaBrands)

7.000,00

162.817,12

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Healthcare SRL)

4.000,00

0,00

· Διαφημιστικές/Διοικητικές Υπηρεσίες (Universal Media)

3.000,00

390,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Melbourne)

1.301,19

0,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (ΜcCann Erickson Adv UK)

0,00

26.283,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Worldgroup SRL ITALIA)

0,00

23.291,94

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Weber Sandwick Mena)

0,00

10.150,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Inc)

0,00

5.600,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Weber Sandwick Technology)

0,00

1.550,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (McCann Erickson Spain)

0,00

790,00

· Διαφημιστικές Υπηρεσίες (CMG Group UK)

0,00

120,00

292.656,28

258.238,32

31/12/2015

31/12/2014

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Marketing Inc)

417.374,28

302.763,71

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Universal Media)

ii)

Αγορές υπηρεσιών

(Ποσά σε Ευρώ)
Αγορές υπηρεσιών

356.507,80

394.018,93

· Υπηρεσίες διαδικτύου (MCT Marketing Communication Techn. Inc)

59.618,00

45.893,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Craft Translation)

48.941,60

62.941,34

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Mediabrands)

32.490,40

25.433,60

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson EMEA Limited)

31.310,00

6.760,50

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Budapest)

7.696,00

0,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (CMGRP Global)

7.373,80

0,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Weber Shandwick Europe Corp)

7.000,00

14.272,81

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Paris)

3.398,80

1.621,55

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Polska)

2.695,00

12.165,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Interpublic GIS UK)

720,00

544,88

· Υπηρεσίες διαχείρισης (BV McCann Erickson SRL Romania)

698,00

6.287,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Spain)

254,65

815,64

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Advertising U.K)

0,00

25.329,04

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Weber Sandwick France)

0,00

17.797,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (McCann Erickson Mexico)

0,00

12.856,16

· Υπηρεσίες διαχείρισης (CMGRP Germany)

0,00

10.847,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (WS LONDON CONSUMER)

0,00

3.114,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Afg Europe)

0,00

3.018,06

· Υπηρεσίες διαχείρισης (CMGRP ITALIA SPA)

0,00

3.000,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (The Interpublic Group of Companies USA)

0,00

1.971,00

· Υπηρεσίες διαχείρισης (Gotham)

0,00

691,74

· Υπηρεσίες διαχείρισης (ΜcCann Erickson Dusseldorf)

0,00

60,00

976.078,33

952.201,96
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iii)

Αποζημίωση διευθυντικού προσωπικού

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

από 01-01-2015
έως 31-12-2015

από 01-01-2014
έως 31-12-2014

Ομάδα Διοίκησης της εταιρείας

833.706,18

833.837,54

Σύνολο

833.706,18

833.837,54

(Ποσά σε Ευρώ)
Αμοιβές και λοιπές παροχές διοικητικών στελεχών

Σημειώσεις:
Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται αμοιβές δικηγορικού γραφείου (μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ ) τα οποία ανέρχονται
σε € 60.000,00 για το 2014 , και σε € 60.000,00 για το 2015.
Δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από διοικητικά στελέχη της εταιρείας και ούτε υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτά.
iv)

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

Απαιτήσεις από συγγενείς (Σημείωση 7)
(Ποσά σε Ευρώ)
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ
Κ/Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΔΕ-McCANN ERICKSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕ
Κοιν/ξία Πυρηνας ΙΙ
Κ/ΞΙΑ ΠΡΑΞΙΣ (D'ARCY McCANN ERICKSON)
Κ/Ξ LEO BURNETT, McCANN ERICKSON, Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ

31/12/2015

31/12/2014

87.449,11

79.439,47

5.716,97

3.314,69

5.352,61

2.857,77

4.893,31

4.258,62

0,00

1.428,23

103.412,00

91.298,78

31/12/2015

31/12/2014

43.050,00

6.150,00

8.610,00

5.074,87

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 7):
(Ποσά σε Ευρώ)
LOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Κοινοπραξία McCann-Erickson/FCB ΓΝΩΜΗ

5.844,64

5.844,64

57.504,64

17.069,51

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

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 7):
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

Craft Translation.LLC

23.053,25

0,00

Powell Tate Weber Shandwick (DC) 461200

6.530,64

0,00

McCann Healthcare Srl (HC :370300)

4.000,00

0,00

MOMENTUM.EMC SRL

1.492,00

1.492,00

McCann Melbourne

1.301,19

0,00

McCANN-ERICKSON ADVERTISING UK (30900)

1.060,00

0,00

CRAFT WORLDWIDE Sp.zo.o.

750,00

750,00

B.V.Mc CANN -ERICKSON SRL

704,00

704,00

McCANN WORLD GROUP S.R.I.

75,00

75,00

McCANN ERICKSON ITALIA SRL

50,00

7.686,32
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McCANN ERICKSON POLAND

12,50

12,50

McCANN-ERICKSON EMEA LTD

0,00

5.143,00

WEBER SHANDWICK TECHNOLOGY

0,00

1.550,00

CMGRP Italia S.p.A.

0,00

250,00

CMG GROUP UK

0,00

120,00

39.028,58

17.782,82

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

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

(406.586,60)
(267.332,28)
(59.618,00)
(44.290,47)
(40.516,39)
(17.797,00)
(13.294,00)
(10.107,13)
(7.696,00)
(7.417,96)
(7.000,00)
(3.398,80)
(2.935,08)
(1.698,00)
(524,01)
(254,65)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(324.320,98)
(68.813,00)
(25.916,00)
(30.241,92)
(30.803,61)
(17.797,00)
(325,00)
(9.532,45)
0,00
0,00
(4.723,53)
0,00
(4.502,38)
(2.018,50)
(552,46)
(815,64)
(10.847,00)
(4.694,38)
(3.000,00)
(2.056,75)
(1.786,31)
(663,52)
(60,00)
(41,14)

(890.466,37)

(543.511,57)

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.11)
UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (Ελλάς) ΑΕ
McCANN-ERICKSON MARKETING INC. INTERNATIONAL (204990)
MCT MARKETING COMMUNICATION TECHN.INC (275010)
Craft Translation.LLC (248100)
MEDIABRANDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Weber Shandwick France 869000
McCANN-ERICKSON ΕΜΕΑ LTD (30750)
McCANN ERICKSON ADVERTISING UK
MCCANN ERICKSON BUDAPEST (371000)
CMGRP US Global
WEBER SHANDWICK (WS EUROPE CORPORATE) (820400)
McCANN-ERICKSON PARIS (366)
CORPORACION INTERPUBLIC MEXICANA/MCE DE MEXICO SA
B.V. McCANN ERICKSON SRL ROMANIA
INTERPUBLIC GIS (UK) LTD (99920)
McCANN-ERICKSON SPAIN (376000)
CMGRP Deutchland GmbH (861000)
McCANN ERICKSON DE MEXICO S.A. DE C.V.
CMGRP ITALIA S.p.A (WEBER SHANDWICK ADVISORY) (864000)
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES (980299)
AFG EUROPE 35200
McCANN ERICKSON POLSKA
McCANN-ERICKSON DUSSELDORF 335000
GOTHAM (455135)

v)
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Δεν υπάρχουν δάνεια της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη.

23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Επίδικες Απαιτήσεις

(α) Εγγυητικές επιστολές

H Alpha Bank, κατά τον χρόνο ανανέωσης των όρων της μεταξύ μας συνεργασίας, στις αρχές του 2012, πρόσθεσε έναν νέο όρο αναφορικά
με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.
Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την δέσμευση ποσού ίσο με το 50% των Ε/Ε «ουσίας», δηλαδή των Ε/Ε Προκαταβολών και Καλής
Εκτέλεσης. Αυτό είχε σαν συνέπεια την δέσμευση ποσού ίσο με το 50% του συνολικού ποσού των υφιστάμενων Ε/Ε ουσίας.
Με δεδομένο ότι το συνολικό ποσό των Ε/Ε ουσίας ήταν στο τέλος του 2012, € 2.551.752,07 το 50% του ποσού αυτού που αποτελεί την
δέσμευση είναι € 1.275.876. Στην πραγματικότητα η Τράπεζα έχει δεσμεύσει € 1.250.000. Στις 31/12/2014 το δεσμευμένο ποσό στους
λογαριασμούς που διατηρεί η εταιρία στην Alpha Bank ανερχόταν στο ποσό των € 582.280,16 . Την 31/12/2015 το ποσό των δεσμεύσεων
ανερχόταν σε € 408.107,44 και αντιστοιχούσε στο 50% των Ε/Ε «ουσίας» που ήταν σε ισχύ στην Alpha Bank τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Η Εταιρεία έχει δώσει εγγυήσεις στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της οι οποίες ως προς το είδος τους, την χρονική
διάρκεια τους και το πόσο τους αναφέρονται παρακάτω:
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Είδος
Ε/Ε
ΚΕ
ΚΕ
Σ
Π

Λήξη
Αορίστου
χρόνου
Αορίστου
χρόνου

Πελάτης-Έργο

Τράπεζα
Έκδοσης

Περιφέρεια Αττικής

31/12/2015

31/12/2014

Alpha Bank

694.214,88

694.214,88

122.000,00

122.000,00

50.000,00

0,00

ΥΠΕΚΑ

Alpha Bank

14/10/2015
Αορίστου
χρόνου

ΟΠΑΠ

Citibank

Περιφέρεια Αττικής

Alpha Bank

0,00

347.107,43

Σ

31/7/2014

Υπουργείο Υγείας

Citibank

0,00

60.000,00

ΚΕ

31/12/2014

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Citibank

0,00

30.110,00

Σ

31/12/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Citibank
ΣΥΝΟΛΟ Ε/Ε:

0,00
866.214,88

4.000,00
1.257.432,31

Εμπορική

270.000,00

270.000,00

1.136.214,88

1.527.432,31

Ανοικτές επιταγές για εξασφάλιση απαιτήσεων
Ε

Π:
ΚΕ:
Σ:
E:

Ανοικτή

INFOPOINT ΕΠΕ

Προκαταβολή
Καλής Εκτέλεσης
Συμμετοχής
Επιταγές

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων
(β) Επίδικες Υποθέσεις
1.
Aπαίτηση κατά της Εταιρείας από δεύτερη εταιρεία συνολικού ποσού € 279.427,66. Η δεύτερη εταιρεία εξέδωσε κατά της Εταιρείας
Διαταγή Πληρωμής για το ποσό των € 279.427,66 δυνάμει συμβάσεως που είχε υπογράψει η Εταιρεία με την δεύτερη εταιρεία, με βάση την οποία η
Εταιρεία δεν δικαιούτο να χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες φωτογραφίες που λήφθηκαν και παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία και τον πελάτη της από
την δεύτερη εταιρεία μετά την 30 Απριλίου 2009. Η δεύτερη εταιρεία ισχυρίστηκε και απέδειξε στον αρμόδιο δικαστή ότι η εν λόγω φωτογραφία
χρησιμοποιήθηκε μετά την 30 Απριλίου 2009 και κατάφερε να λάβει την ζητηθείσα διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τους όρους της σχετικής
σύμβασης. Η Εταιρεία άσκησε ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, η οποία συζητήθηκε κατά την δικάσιμο
της 8.12.2010, εκδόθηκε η με αριθμό 5941/2012 Απόφαση η οποία ακύρωσε την Διαταγή Πληρωμής. Επί της Απόφασης του Δικαστηρίου ασκήθηκε
έφεση από την αντίδικο, την οποία η Εταιρεία επέσπευσε προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 11.4.2013, οπότε και συζητήθηκε. Επί της έφεσης της
αντίδικου εκδόθηκε η με αριθμό 5456/2013 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία ακύρωσε εν μέρει τη Διαταγή Πληρωμής κατά το ποσό των €
182.880,00. Ενόψει τούτου, η εταιρεία μας διατηρεί απαίτηση κατά της αντιδίκου για την απόδοση σε αυτήν (α) του ποσού των € 182.880,00, που
αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της παραπάνω Διαταγής Πληρωμής, κατά το μέρος της που ακυρώθηκε, (β) του ποσού των € 2.975,33, που αντιστοιχεί
στην αναλογία της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης στο ποσό του κεφαλαίου της Διαταγής Πληρωμής, κατά το οποίο αυτή ακυρώθηκε [δηλαδή €
4.463,00 x 182.880,00/ 274.320,00] και (γ) του ποσού των € 366,62, το οποίο αντιστοιχεί στην αναλογία των τόκων υπερημερίας επί του ποσού του
κεφαλαίου και της δικαστικής δαπάνης που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως [δηλαδή € 550,06 x (182.880,00 + 2.975,33)/278.847,06], και συνολικώς
του ποσού των €186.221,95. Η Εταιρεία άσκησε αγωγή κατά της αντιδίκου για την καταβολή του οφειλομένου ποσού η οποία έχει προσδιοριστεί να
συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 4.10.2017. Παράλληλα η Εταιρεία κατέθεσε και αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας τη συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αντιδίκου μέχρι του ποσού των € 200.000 για
την εξασφάλιση της απαίτησής της, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 31.1.2014 και εκδόθηκε η με αριθμό 2605/2014 Απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθής μέχρι του ποσού
των € 200.000 για την εξασφάλιση της απαίτησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει λάβει επίσης προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας απαγορεύεται
κάθε νομική και πραγματική μεταβολή κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης της Εταιρείας.
2.
Aπαίτηση της Εταιρείας κατά της δεύτερης εταιρείας, η οποία προέρχεται από την έκδοση επιταγής, ποσού € 280.000, με ημερομηνία
έκδοσης την 27.10.2010 και τόπο έκδοσης την Αθήνα. Η ανωτέρω επιταγή, η οποία εμφανίστηκε για πληρωμή και δεν πληρώθηκε λόγω μη ύπαρξης
διαθεσίμου υπολοίπου σφραγίστηκε και η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Κατά της Διαταγής Πληρωμής δεν έχει ασκηθεί
μέχρι σήμερα Ανακοπή από την αντίδικο. Η Εταιρεία έχει προβεί στην επίδοση της διαταγής πληρωμής για δεύτερη φορά και κατά συνέπεια αυτή
έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.
Κατά των νομίμων εκπροσώπων της αντιδίκου ασκήθηκε και έγκληση για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.
3.
Aγωγή αλλοδαπής εταιρείας κατά της Εταιρείας. Η αλλοδαπή αντίδικος έχει ασκήσει αγωγή κατά κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η
εταιρεία, καθώς και των κοινοπρακτούντων μελών για το ποσό των € 125.570,65 ή άλλως € 128.471,99 για τόκους υπερημερίας, λόγω
καθυστερημένων εξοφλήσεων των τιμολογίων της. Δικάσιμος της αγωγής, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ορίστηκε αρχικά η
1.12.2010 και μετ’ αναβολή η 7.11.2012, οπότε και η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων. Η αντίδικος προσδιόρισε εκ νέου τη
συζήτηση της αγωγής της για την 28.1.2015, οπότε και ματαιώθηκε για μία ακόμα φορά λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25.1.2015. Η αντίδικος
επέδωσε στην Εταιρεία κλήση για τον εκ νέου προσδιορισμό της συζήτησης της αγωγής της για την 16.11.2016. Η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με εύλογη μείωση της σχετικής απαίτησης.
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4.
Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση και παρεμπίπτουσα αγωγή εταιρείας, αναφορικά με την αγωγή τρίτου. Η ως άνω εταιρεία έχει
προσεπικαλέσει σε αναγκαστική παρέμβαση όλες τις διαφημιστικές εταιρείες που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης
και της Εταιρείας. Με την παρεμπίπτουσα αγωγή της η αντίδικος ζητά από τις προσεπικαλούμενες εταιρείες να καταβάλουν ως αποζημίωση, το
ποσό που τυχόν θα επιδικαστεί στον ενάγοντα τρίτο και μέχρι του ποσού των € 27.560, νομιμοτόκως. Η προσεπίκληση προσδιορίστηκε αρχικά να
συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 11.1.2012 όταν και αναβλήθηκε για την 10.6.2015 για να συζητηθεί μαζί με την αρχική αγωγή. Κατά τη δικάσιμο της
10.6.2015 η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώθηκε.
5.
Πιθανή απαίτηση της Εταιρείας κατά δεύτερης, ποσού € 75.000 ως διαφυγόν μικτό κέρδος, το οποίο η Εταιρεία θα κέρδιζε εάν η δεύτερη
προέβαιναν σε επένδυση € 700.000, όπως είχαν συμβατική υποχρέωση. Δεν έχει μέχρι σήμερα ασκηθεί σχετική αγωγή, καθ’ όσον δεν έχουμε λάβει
σχετική εντολή αλλά ούτε και τα ζητηθέντα στοιχεία. Η υπόθεση θεωρείται ως εγκαταληφθείσα από την Εταιρεία.
6.
Διάφορες απαιτήσεις αλλοδαπών εταιρειών που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η
εταιρεία. Οι συγκεκριμένες αλλοδαπές εταιρείες κοινοποίησαν στην Εταιρεία επιταγές προς πληρωμή, οι οποίες και έπρεπε να εξοφληθούν. Επί των
συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν υφίσταται δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων. Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο θέμα
περιορίζεται στην καταβολή των ποσών. Εξ όσων γνωρίζουμε η Εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει τις εξής καταβολές: καταβολή ποσού € 13.110
που αφορούσε τον Αυστριακό προμηθευτή, καθώς και καταβολή ποσού € 7.625.
7.
Απαίτηση της Εταιρείας κατά δεύτερης εταιρείας από την έκδοση τριών ακάλυπτων επιταγών συνολικού ποσού € 131.400. Κατά της
εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της
3.4.2013, μετ’ αναβολή από τη δικάσιμο της 24.10.2012 λόγω απεργίας των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων. Κατά τη δικάσιμο της 3.4.2013
η συζήτηση αναβλήθηκε εκ νέου για την 25.9.2013, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για την 22.1.2014, και κατά τη δικάσιμο αυτή όμως η συζήτηση
της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 6.3.2014, οπότε και ματαιώθηκε για μία ακόμα φορά. Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε εκ νέου για την
12.11.2014 όταν και αναβλήθηκε για την 4.2.2015. Η αγωγή της Εταιρείας προσδιορίστηκε να συζητηθεί εκ νέου την 13.1.2016, όταν και αναβλήθηκε
λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων αρχικά για την 11.5.2016 και στη συνέχεια για την 16.11.2016.
Παράλληλα έχει ασκηθεί και έγκληση κατά των νομίμων εκπροσώπων της δεύτερης εταιρείας, για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.
8.
Αγωγή αλλοδαπής εταιρείας κατά της Εταιρείας. Η αλλοδαπή αντίδικος έχει ασκήσει αγωγή κατά κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η
εταιρεία, καθώς και των κοινοπρακτούντων μελών για το ποσό των € 34.880,76 για τιμολογηθείσες υπηρεσίες και για τόκους υπερημερίας, λόγω
καθυστερημένων εξοφλήσεων των τιμολογίων της. Δικάσιμος της αγωγής, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών είχε οριστεί η
6.3.2014. Η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 27.4.2017 ενόψει της εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Η Εταιρεία έχει προβεί σε εξώδικη
επίλυση της διαφοράς με την αντίδικο και η υπόθεση πρέπει να θεωρείται λήξασα.
9.
Η Εταιρεία έχει ασκήσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών την από 5.3.2012 αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου με αίτημα την
καταβολή ποσού € 44.911,79 νομίμως και εντόκως, το οποίο συνιστά τη συμβατική αμοιβή της Εταιρείας για διαφημιστικές υπηρεσίες
παρασχεθείσες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την εκδοθείσα επ’αυτής απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου εκρίθη ότι αρμόδια
για την εκδίκαση της είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Κατόπιν τούτου η αγωγή ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου θα
συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5.10.2017.
10.
Αγωγή δεύτερης εταιρείας κατά της Εταιρείας. Η αντίδικος έχει ασκήσει αγωγή με αίτημα να παύσει η Εταιρεία να χρησιμοποιεί το σήμα της
αντιδίκου, καθώς και να της επιδικαστεί το ποσό των € 150.000,00 για ηθική βλάβη. Δικάσιμος της αγωγής, που κατατέθηκε στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών ορίστηκε αρχικά η 6.3.2013 και μετ’ αναβολή η 6.11.2013, οπότε και η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω απεργίας των δικαστικών
υπαλλήλων. Η αντίδικος προσδιόρισε με κλήση της τη συζήτηση της αγωγής για την 11.2.2015, οπότε και αναβλήθηκε για την 10.6.2015, όταν και
συζητήθηκε και το δικαστήριο με τη με αρ. 4117/2015 απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου.
11.
Aπαίτηση της Εταιρείας κατά δεύτερης εταιρείας συνολικού ποσού € 3.204.466, εκ των οποίων ποσό € 2.770.000 πηγάζει από
μεταχρονολογημένες επιταγές και ποσό € 437.466 αποτελεί το ανοιχτό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασμού της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ήδη
προβεί στη σφράγιση τριών (3) επιταγών ποσών € 250.000, € 200.000 και € 500.000, με φερομένη ημερομηνία έκδοσης την 18.3.2016, 31.3.2016 και
30.6.2016. Για τις δύο πρώτες επιταγές έχει ασκηθεί έγκληση κατά των νομίμων εκπροσώπων της αντιδίκου εταιρείας και έχει εκδοθεί Διαταγή
Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ποσού € 450.000, η οποία και έχει επιδοθεί στην αντίδικο εταιρεία. Για την σφραγισθείσα
επιταγή των € 500.000 θα ακολουθήσει η υποβολή εγκλήσεως και έκδοσης διαταγής πληρωμής εντός των νομίμων προθεσμιών. Η αντίδικος
εταιρεία άσκησε ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου την από 27.6.2016 Αίτησή της για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 του
Πτωχευτικού Κώδικα, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 21.9.2016. Παράλληλα, η αντίδικος εταιρεία ζήτησε την λήψη προληπτικών μέτρων μέχρι τη
συζήτηση της Αίτησής της και το αρμόδιο δικαστήριο εξέδωσε την από 1.7.2016 προσωρινή διαταγή, με την οποία απαγορεύθηκε κάθε συλλογική ή
ατομική πράξη εκτέλεσης κατά των περιουσιακών στοιχείων της αντιδίκου. Μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής δεν είναι δυνατή η λήψη
οποιουδήποτε μέτρου εκτέλεσης κατά της περιουσίας της αντιδίκου, όμως η Εταιρεία θα συνεχίσει να εμφανίζει για πληρωμή τις εις χείρας της
μεταχρονολογημένες επιταγές και να προβαίνει στη σφράγισή τους καθώς και στην υιοθέτηση κάθε ενδεικνυόμενου μέτρου εντός των υπό του
νόμου οριζομένων προθεσμιών.
Εκτός των παραπάνω υποθέσεων δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή άλλης υπόθεσης η οποία να εκκρεμεί μέχρι
σήμερα, εκτός των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά πελατών της για την είσπραξη οφειλομένων ποσών.
(γ) Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Για τις χρήσεις 2009 και 2010, η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις για τα
έτη 2009 και 2010 καθώς και οι αποδοθέντες φόροι δεν έχουν καταστεί οριστικοί. Επίσης, μερικές από τις Κοινοπραξίες στις οποίες
συμμετέχει η εταιρεία έχουν μη ελεγμένες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις, ενώ μία έχει υπαχθεί στην διαδικασία της περαίωσης (βλ.
επίσης Σημ. 6).
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Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για την χρήση 2011 και έπειτα, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται
στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και τα άρθρο 65α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Οι Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011 - 2014 εκδόθηκαν χωρίς διατύπωση επιφύλαξης και χωρίς σημαντικές
προσαρμογές στο έξοδο του φόρου ως αποτυπώνεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν
εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν
να επανελέγξουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2011-2014 για τις οποίες έχει εκδοθεί φορολογικό
πιστοποιητικό από τον τακτικό ελεγκτή.
Για τις χρήσεις του 2011, 2012, 2013 και 2014, οι φορολογικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν από την PricewaterhouseCoopers A.E. και δεν
προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα
με τις εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης Ν.4174/2013, η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
Για την χρήση του 2015, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη από την εταιρεία Pricewaterhousecoopers Α.Ε. Η διοίκηση της
εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
24. Γεγονότα μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού
Στις 24/02/2016 η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση 29.300 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας
2,93 Ευρώ και τιμής υπερ το άρτιο 137,21 Ευρώ. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και συμμετείχε μόνο η μέτοχος
"Interpublic Group Luxembourg Sarl". Κατόπιν το ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 3.656.147,76 Ευρώ και διαιρείται
σε 1.247.832 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ. Σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλάιου ήταν η αποπληρωμή υφιστάμενου
δανεισμού της Εταιρείας, ύψους 1.401.471,75 Ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης του 2016.
Στις 04/03/2016 πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία "Passpartu
Holdings Limited".
Τον Ιούνιο του 2016 πελάτης της εταιρείας κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. Η εταιρεία προέβη σε πρόβλεψη επισφάλειας ποσού
€ 1.204.466 για τον συγκεκριμένο πελάτη.
Το δεσμευμένο ποσό € 408.107,44 στις 31/12/2015, που εμφανίζεται στον λογαριασμό που διατηρεί η εταιρία στην Alpha Bank
αποδεσμεύτηκε μέσα στο 2016.
Παρά την ύπαρξη των προαναφερόμενων κινδύνων, οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται κανονικά και η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς
την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την
ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
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