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Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2016-31.12.2016, η οποία
συντάχθηκε

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της 3ης Απριλίου
2017

και

βρίσκεται

αναρτηµένη

στο

διαδίκτυο

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

www.atticamedia.gr, όπου και θα παραµείνει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10)
ετών.
Υπογράφτηκε κατ’ εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ.

ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

2

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

1.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Οι εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µε την επωνυµία «Αττικές Εκδόσεις
Ανώνυµος Εκδοτική Εταιρεία» :

1.

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

2.

Νικόλαος Πανόπουλος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

3.

Εnrico Vigano

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε :
(α) Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ» για την περίοδο 1.1.2016 - 31.12.2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως
της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση,
εκλαµβανοµένων ως σύνολο.
(β) Η ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆.Σ.

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος

Νικόλαος Πανόπουλος

Εnrico Vigano
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1.1.2016 –
31.12.2016

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο
της χρήσης 2016 (περίοδος 1.1.2016-31.12.2016) και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις
Α

του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91 /30.4.2007) και των σχετικών αποφάσεων

του ∆.Σ. της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρµογή του παραπάνω άρθρου.
Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο
πληροφορίες, για µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της
Εταιρείας και του Οµίλου.
Η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά
δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, µε αναφορά στα
επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει
κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της.
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια
οικονοµική έκθεση που αφορά την χρήση 2016.
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α Εξέλιξη και επιδόσεις του Οµίλου και της Εταιρείας

I. Κύκλος εργασιών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από κυκλοφορία
Έσοδα από διαφήµιση

1.1 - 31.12.2016
21.470.915,31

1.1 - 31.12.2015
24.395.039,12

1.1 - 31.12.2016
12.465.120,92

1.1 - 31.12.2015
14.162.621,82

12.619.285,51

11.541.929,45

3.564.544,84

3.711.525,01

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

4.046.697,61

5.007.924,82

3.597.517,09

4.454.865,51

Άλλα έσοδα
Σύνολο

1.785.109,25

2.263.877,97

1.599.038,70

2.010.561,07

39.922.007,68

43.208.771,36

21.226.221,55

24.339.573,41

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών µειώθηκε σε αξία κατά 3.286,76 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό
7,61% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Εντός της Ελληνικής επικράτειας παρατηρούµε µείωση του κύκλου εργασιών κατά 3.453,75
χιλ. ευρώ (ποσοστό 8,85%).
Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα του Οµίλου στο εξωτερικό παρουσίασε αύξηση
σε αξία κατά 166,99 χιλ. ευρώ (ποσοστό 4,01%), η οποία προέρχεται κυρίως από αύξηση
των εσόδων διαφήµισης.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η πτώση του κύκλου εργασιών του Οµίλου
οφείλεται κυρίως στην µείωση των εσόδων κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας καθώς και
των µειωµένων εσόδων από την παροχή λοιπών υπηρεσιών. Τα διαφηµιστικά έσοδα του
Οµίλου παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 9,33%.

Ο κύκλος εργασιών της µητρικής Εταιρείας µειώθηκε σε αξία κατά 3.133,35 χιλ. ευρώ ήτοι
ποσοστό 12,79% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η µείωση οφείλεται κυρίως στην
πτώση των εσόδων κυκλοφορίας αλλά και των εσόδων διαφήµισης της µητρικής Εταιρείας.

II. ∆απάνες ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015 Μεταβολή ποσό

Μεταβολή
ποσοστό
-8,4%

∆απάνες ∆ιοίκησης

5.417.050,32

5.915.562,06

(498.511,74)

∆απάνες ∆ιάθεσης

14.063.672,34

16.415.971,61

(2.352.299,27)

-14,3%

Σύνολο

19.480.722,66

22.331.533,67

(2.850.811,01)

-12,8%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015 Μεταβολή ποσό

Μεταβολή
ποσοστό
-10,3%

∆απάνες ∆ιοίκησης

2.677.785,60

2.985.454,19

(307.668,59)

∆απάνες ∆ιάθεσης

6.921.566,73

8.677.658,07

(1.756.091,34)

-20,2%

Σύνολο

9.599.352,33

11.663.112,26

(2.063.759,93)

-17,7%

Οι δαπάνες διοίκησης του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν µείωση ως συνέπεια της
πολιτικής εξοικονόµησης κόστους που ακολουθήθηκε από την διοίκηση του Οµίλου.
Οι δαπάνες διάθεσης του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν σηµαντική µείωση σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση η οποία σχετίζεται κυρίως µε την µεταβολή του πρακτορικού
κόστους, αναλογικά µε αυτή των εσόδων κυκλοφορίας, την µείωση των δικαιωµάτων τα οποία
κατέβαλε ο Όµιλος σε τρίτους στα πλαίσια συµφωνιών των ειδικών ενεργειών που
κυκλοφορούν µαζί µε τα τηλεοπτικά περιοδικά «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ» & «ΤΗΛΕΡΑΜΑ», καθώς και
στην µείωση του κόστους διαφηµιστικής προβολής.

III. Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2016
Ζηµίες απ οµείωσης συµµετοχών και
χρεογράφων

1.1 - 31.12.2015

Μεταβολή ποσό

Μεταβολή
ποσοστό

(6.695,43)

(6.249,22)

(446,21)

(237.641,78)

-

(237.641,78)

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα)

(1.126.183,92)

(1.180.776,27)

54.592,35

-4,62%

Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα

(1.370.521,13)

(1.187.025,49)

(183.495,64)

15,5%

Ζηµίες π ωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων

7,1%
-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

200.000,00

300.000,00

(100.000,00)

Μεταβολή
ποσοστό
-33,3%

-

(2.000.000,00)

2.000.000,00

-

(139.431,84)

-

(139.431,84)

-

1.1 - 31.12.2016
Έσοδα απ ό µερίσµατα
Ζηµίες απ οµείωσης κόστους συµµετοχών
Ζηµίες π ωλήσεων συµµετοχών και χρεογράφων

1.1 - 31.12.2015

Μεταβολή ποσό

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα /( Έξοδα)

(648.528,90)

(674.228,77)

25.699,87

-3,8%

Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα

(587.960,74)

(2.374.228,77)

1.786.268,03

-75,2%

Τα έσοδα από µερίσµατα αφορούν στο σύνολο τους µέρισµα το οποίο έλαβε η Μητρική
εταιρεία από την θυγατρική Τηλέραµα Α.Ε.
Οι ζηµίες αποµείωσης συµµετοχών που εµφανίζονται στην µητρική Εταιρεία κατά την
προηγούµενη χρήση αφορούν την αποµείωση του κόστους συµµετοχής στην θυγατρική
εταιρεία ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Οι ζηµίες πώλησης συµµετοχών και χρεογράφων στον Όµιλο και στην Εταιρεία προέκυψαν
από την πώληση του συνόλου της συµµετοχής που κατείχε ο Όµιλος στην εταιρεία Άργος
Α.Ε. Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται
από το 3mEuribor πλέον περιθωρίου.
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IV. Αποτέλεσµα χρήσης
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών
επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσβέσεων

2.558.267,27

1.687.953,35

870.313,92

51,56%

Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και
επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων

2.368.105,74

1.485.716,77

882.388,97

59,39%

997.584,61

298.691,28

698.893,33

233,99%

733.357,70

111.492,10

621.865,60

557,77%

Κέρδη µετά απ ό φόρους

264.226,91

187.199,18

77.027,73

41,15%

Κέρδη µετά απ ό φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας

156.312,10

181.393,87

(25.081,77)

-13,83%

Κέρδη π ρο φόρων

Μείον φόροι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016
Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών
επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων και απ οσβέσεων

1.1 - 31.12.2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

1.032.386,49

975.620,88

56.765,61

5,82%

Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών και
επ ενδυτικών απ οτελεσµάτων

938.075,69

881.782,95

56.292,74

6,38%

Κέρδη/(ζηµίες) π ρο φόρων

350.114,95

(1.492.445,82)

1.842.560,77

-123,46%

62.635,14

(98.545,63)

161.180,77

-163,56%

287.479,81

(1.393.900,19)

1.681.380,00

-120,62%

Μείον φόροι
Κέρδη/(ζηµίες) µετά απ ό φόρους

Τα αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 51,56% και
ανήλθαν για τον Όµιλο σε 2.558,27χιλ. ευρώ έναντι 1.687,95 χιλ. ευρώ την προηγούµενη
χρήση. Τα αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας ανήλθαν σε 1.032,39 χιλ. ευρώ έναντι
975,62 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 5,82%.
Τα κέρδη προ φορών του Οµίλου ανήλθαν σε 997,58 χιλ. ευρώ έναντι 298,69 χιλ. ευρώ την
προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 233,99% .
Τα κέρδη προ φορών της Εταιρείας ανήλθαν σε 350,11χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών 1.492,45 χιλ.
ευρώ την προηγούµενη χρήση. Επισηµαίνεται ότι την προηγούµενη χρήση τα προ φόρων
αποτελέσµατα είχαν επιβαρυνθεί µε το ποσό των 2 εκ. ευρώ από την αποµείωση του κόστους
συµµετοχής στην θυγατρική εταιρεία ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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Ο φόρος εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας υπολογίσθηκε προς 29% επί του
φορολογητέου κέρδους και αναλύεται ως εξής :
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

Φόρος εισοδήµατος χρήσης

499.841,55

152.393,25

Α ναβαλλόµενος φόρος
∆ ιαφορές ελέγχου π ρουγ. χρήσεων

217.132,18
16.383,97

(40.901,15)
-

Σ ύνολ ο φ όρο υ χρήσ ης

733.357,70

111.492,10

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016
Φόρος εισοδήµατος χρήσης

1.1 - 31.12.2015

1.891,64

-

Α ν αβαλ λ όµεν ος φόρος

60.743,50

(98.545,63)

Σ ύνολ ο φ όρου χρήσ ης

62.635,14

(98.545,63)

Κατά την τρέχουσα χρήση ο Όµιλος προέβη σε µείωση της απαίτησης από αναβαλλόµενο
φόρο σε θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσού 188 χιλ. ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους
650 χιλ. ευρώ.

V. Αριθµοδείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι
αριθµοδείκτες :

Εταιρεία
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

Κύκλου εργασιών

-12,79%

-15,14%

Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων

123,46%

-445,52%

-0,69%

-10,34%

2,45%

-10,09%

Α π αιτήσεων

152

132

Προµηθευτών

212

189

Α π οθεµάτων

38

38

1,41

1,48

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Συνολικών Α π ασχολούµενων Κεφαλαίων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φ όρων)
Α π οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες)

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
Τραπ εζικές υπ οχρεώσεις / Ί δια κεφάλαια

0,83

0,88

∆ ανειακής Επ ιβάρυνσης

1,29

1,30

Κυκλοφοριακή ρευστότητα

0,62

0,63

Ά µεση ρευστότητα

0,58

0,60

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
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Όµιλος
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛ ΙΞΗΣ
Κύκ λου εργασιών

-7,61%

-14,86%

233,99%

-76,95%

-2,36%

-9,29%

24,65%

7,48%

Α π αιτήσεων

138

127

Προµηθευτών

171

156

Α π οθεµάτων

33

39

Ξένα / Ί δια Κεφάλ αια

7,38

7,72

Τραπ εζικ ές υπ οχρεώσεις / Ί δια κεφάλαια

4,28

4,49

∆ ανειακής Επ ιβάρυνσης

6,23

6,40

Κυκ λοφοριακή ρευστότητα

0,71

0,67

Ά µεση ρευστότητα

0,67

0,64

Κέρδη/(Ζηµίες) π ρο φόρων
Συν ολικών Α π ασχολούµενων Κεφαλαίων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φ όρων)
Α π οδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ ΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες)

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

VI. Εναλλακτικοί δείκτες µέτρησης απόδοσης (“Ε∆ΜΑ”)
Ο όµιλος στην έκθεση διαχείρισης και στις γνωστοποιήσεις του προς το επενδυτικό κοινό
χρησιµοποιεί Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης της Απόδοσης (Ε∆ΜΑ) πέρα από τα
οικονοµικά µεγέθη που συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές του καταστάσεις και οι οποίες
καταρτίζονται σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.

Σκοπός της παράθεσης αυτών των δεικτών είναι τόσο η ∆ιοίκηση της εταιρείας όσο και οι
επενδυτές να έχουν µια πληρέστερη εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής
διάρθρωσης, της δραστηριότητας και της ρευστότητας του Οµίλου και σε καµία περίπτωση
δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από τους δείκτες µέτρησης που
προκύπτουν απευθείας από τις οικονοµικές καταστάσεις.

Οι Εναλλακτικοί ∆είκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο όµιλος χρησιµοποιεί είναι οι ακόλουθοι:

•

Κέρδη προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων
και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)

Ο ∆είκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη
γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτηµα ότι αποµονώνει τις
επιδράσεις των χρηµατοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσµάτων, της φορολογίας εισοδήµατος
και της κυριότερης κατηγορίας µη ταµιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.
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Ο ∆είκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα
έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα
εκµετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς καµία
προσαρµογή από τις οικονοµικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σηµειώσεις
των οικονοµικών καταστάσεων.
Πίνακας Συµφ ωνίας του EBITDA
Ποσά σε χιλ. ευρώ
Κύκλος εργασιών
Κόστος π ωληθέντων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Λοιπ ά έσοδα εκµεταλλεύσεως
Απ οσβέσεις
Κέρδη προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικών,
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και
Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA)

•

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015
39.922,01
43.208,77
18.310,48
19.824,21
5.417,05
5.915,56
14.063,67
16.415,97
237,30
432,69
190,16
202,24

ΣΗΜ.
4.9.1
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.1
4.9.11

2.558,27

1.687,95

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015
21.226,22
24.339,57
10.800,72
12.029,68
2.677,79
2.985,45
6.921,57
8.677,66
111,92
235,01
94,31
93,84

1.032,39

975,62

Κέρδη προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικών και Επενδυτικών
Αποτελεσµάτων (EBIT)

Και ο ∆είκτης αυτός όπως και ο προηγούµενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδοµένος στην
επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας,
έχοντας το πλεονέκτηµα ότι αποµονώνει τις επιδράσεις των χρηµατοδοτικών-επενδυτικών
αποτελεσµάτων και της φορολογίας εισοδήµατος.
Ο ∆είκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα
έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα
εκµετάλλευσης. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς καµία προσαρµογή από τις
οικονοµικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.

Πίνακας Συµφωνίας του EBIT
Κύκλος εργασιών
Κόστος π ωληθέντων
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Κέρδη προ Φόρων Χρηµατοοικονοµικών και
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων (EBIT)

ΣΗΜ.
4.9.1
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.1

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015
39.922,01
43.208,77
18.310,48
19.824,21
5.417,05
5.915,56
14.063,67
16.415,97
237,30
432,69
2.368,11

1.485,72

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015
21.226,22
24.339,57
10.800,72
12.029,68
2.677,79
2.985,45
6.921,57
8.677,66
111,92
235,01
938,08

881,78
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Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου µε τον Κύκλο Εργασιών
όπως

ακριβώς

τα

δύο

αυτά

µεγέθη

εµφανίζονται

στις

οικονοµικές

καταστάσεις.

Χρησιµοποιείται από την ∆ιοίκηση της εταιρείας συµπληρωµατικά µε το Μικτό Περιθώριο σε
αξία. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς καµία προσαρµογή από τις οικονοµικές
καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.
ΟΜΙΛΟΣ
Πίνακας Συµφ ωνίας του EBITDA Περιθωρίου
(m argin)
ΣΗΜ.
Κύκλος εργασιών
4.9.1
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
4,1

31.12.2016

Μικτό Περιθώριο Κέρδους %

•

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

39.922,01

43.208,77

21.226,22

24.339,57

21.611,53

23.384,56

10.425,51

12.309,89

54,13%

54,12%

49,12%

50,58%

Αποδοτικότητας Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)

Γενικότερα η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κέρδος που αντιστοιχεί στην
επένδυση των µετόχων µιας εταιρείας. Ανήκει στην οµάδα των δεικτών αποδοτικότητας και
είναι επίσης γενικά διαδεδοµένος για σκοπούς σύγκρισης οµοειδών επιχειρήσεων και
αξιολόγησης της διοίκησης µιας εταιρείας.
Ο δείκτης υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδηµα µε τον µέσο όρο των ιδίων
κεφαλαίων αρχής και τέλους περιόδου. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς καµία
προσαρµογή από τις οικονοµικές καταστάσεις.
ΟΜΙΛΟΣ
Πίνακας Συµφ ωνίας Αποδοτικότιτας Μ.Ο.
Ιδίων κεφ αλάιων
Κέρδη/(ζηµίες) π ρό φόρων
Μ.Ο. Ιδίων κεφαλαίων αρχής και τέλους
Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφ αλαίων

•

4.1
4.3

31.12.2016
997,58
4.047,81
0,25

31.12.2015
298,69
3.995,01
0,07

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
350,11
14.268,93
0,02

31.12.2015
-1.492,45
14.795,73
-0,10

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες) µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.
∆είχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Όσο
µεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από το 1), τόσο υπερχρεωµένη είναι η επιχείρηση.
Χρησιµοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιµήσουν τον βαθµό ασφάλειας
που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους µετόχους της
επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής
µόχλευσης.
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Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας µε τα ίδια κεφάλαια.
Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση κάλυψης των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της
επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαια αυτής.

•

∆ανειακής Επιβάρυνσης

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προς το σύνολο των
ξένων κεφαλαίων (σύνολο υποχρεώσεων) και των ταµειακών διαθεσίµων. Ο δείκτης αυτός
δείχνει σε τι ποσοστό τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι σε θέση να καλύψουν µια µονάδα
ξένων κεφαλαίων. Τα µεγέθη αυτά χρησιµοποιούνται χωρίς καµία προσαρµογή από τις
οικονοµικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.
ΟΜΙΛΟΣ
Πίνακας Συµφ ωνίας δείκτες δανειακής
επιβάρυνσης
ΣΗΜ.
Σύνολο Ενεργητικού
4.3
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
4.3
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
4.3
Υπ οχρεώσεις για π αροχές στο π ροσωπ ικό
λόγω συνταξιοδότησης
4.9.27
Σύνολο µακροπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
4.3
Σύνολο βραχυπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
4.3
Σύνολο τραπ εζικών υπ οχρεώσεων
4.9.26
Ξένα / Ίδια κεφάλαια (:1)
Τραπεζικές υποχρεώσεις / ϊδια κεφ άλαια (:1)
∆ανειακής επιβάρυνσης (:1)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016
35.490,74
4.698,58
4.077,19

31.12.2015
36.347,52
5.300,72
4.018,42

31.12.2016
35.475,44
1.780,33
14.408,06

31.12.2015
35.723,42
2.447,10
14.129,80

1.333,21
3.138,21
28.275,34
17.454,09
7,38
4,28
6,23

1.317,33
2.050,66
30.278,44
18.027,69
7,72
4,49
6,40

749,87
749,87
20.317,51
11.952,63
1,41
0,83
1,29

729,85
1.463,19
20.130,43
12.446,99
1,48
0,88
1,30

VII. Μέρισµα
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση τη µη
διανοµή µερίσµατος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β Σηµαντικά γεγονότα της τρέχουσας Χρήσης
Την 9.6.2016 η θυγατρική εταιρεία Civico LTD συµφώνησε µε την Τράπεζα Πειραιώς,

την τροποποίηση του προγράµµατος αποπληρωµής

χρεολυτικού δανείου της ύψους

1.945.000 ευρώ µε την καταβολή δόσεων που εκτείνονται χρονικά µέχρι την 31.12.2020.
II. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων
Στις 30.06.2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο
Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των

µετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ανώνυµος Εκδοτική Εταιρεία».

Παρέστησαν τρεις (3) µέτοχοι δικαιούχοι 12.311.724 επί συνόλου 15.300.000 κοινών µετά
ψήφου ονοµαστικών µετοχών, ήτοι υπήρξε αυξηµένη απαρτία 80,47%. Οι αποφάσεις που
ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν

παµψηφεί και οµόφωνα χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονοµικά

Στοιχεία και Πληροφορίες (Ισολογισµός) και οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις εταιρικές
& ενοποιηµένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2015, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και
η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της κρινόµενης χρήσης.
2. Εγκρίθηκαν παµψηφεί και οµόφωνα τα ποσά των αµοιβών που χορηγήθηκαν στα µέλη
του ∆.Σ. κατά τη χρήση 2015 και προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αµοιβών των µελών ∆.Σ.
για τη χρήση 2016.
3. Απαλλάχτηκαν παµψηφεί και οµόφωνα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 1.1.2015 έως
31.12.2015.
4. Εξελέγη οµόφωνα και παµψηφεί η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Α.Ε. εταιρεία ορκωτών
ελεγκτών λογιστών», µε έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ
ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόµο, ελέγχου των ετήσιων και
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιηµένων
Οικονοµικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2016.

III. Μείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας
Στις 9 Νοεµβρίου 2016, στα γραφεία της θυγατρικής εταιρείας µε δ.τ. Airlink Α.Ε., τα οποία
ευρίσκονται στο Μαρούσι επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 40, συνήλθε αυτόκλητα και χωρίς
διατυπώσεις δηµοσιότητας γενική συνέλευση στην οποία παρέστη η µοναδική µέτοχός αυτής
CIVICO LIMITED, κάτοχος του συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρείας Airlink A.E.. Η
Γενική Συνέλευση αποφάσισε παµψηφεί και οµόφωνα τα παρακάτω:
1. Nα µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας κατά ευρώ διακόσιες
ογδόντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (€280.350), καθώς το υπολειπόµενο µετά τη
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µείωση κεφάλαιο είναι υπέρ επαρκές για τις ανάγκες της θυγατρική εταιρείας και δεν
βλάπτεται η ικανότητα αυτής για την ικανοποίηση τυχόν δανειστών.
2. Η µείωση αυτή να πραγµατοποιηθεί µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής
κατά ποσό ευρώ ενός και 5 λεπτών (€1,05). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο να µειωθεί
στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (€520.650,00)
διαιρούµενο ως είχε σε 267.000 µετοχές.
3. Το ποσό των ευρώ διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (€ 280.350,00)
θα διατεθεί ως ακολούθως:
(i)

Ποσό ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα και ενενήντα πέντε
λεπτών (€ 2.270,95) να διατεθεί για την κάλυψη υφισταµένου αρνητικού
αποθεµατικού.

(ii)

Ποσό ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά και πέντε
λεπτών (€ 96.657,05) θα διατεθεί για την κάλυψη ζηµιών προηγουµένων
ετών και

(iii)

Ποσό ευρώ εκατόν ογδόντα µίας χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο
(€181.422) θα διανεµηθεί στη µοναδική µέτοχο.

IV. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η διοίκηση της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 14ης Νοεµβρίου 2016, έκανε δεκτή την
παραίτηση του µη εκτελεστικού µέλους (Αντιπροέδρου) κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλη και σε
αντικατάστασή του εξέλεξε τoν κο Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα και για το υπόλοιπο της
θητείας του παραιτηθέντος µέλους, ήτοι µέχρι τις 30.6.2018.
Ο κος Στέφανος Τρουπάκης είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και αντικατέστησε
τον κο Γραφιαδέλη και ως πρόεδρος της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 37 του ν. 3693/08.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για την επόµενη χρήση

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

Η διοίκηση του Οµίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονοµικών κινδύνων
που µπορεί να προκύψουν λόγω και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τυχόν
αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονοµία σε συνδυασµό µε τους ελέγχους διακίνησης
κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες που παραµένουν σε ισχύ, θα επηρεάσουν σηµαντικά την
οµαλή λειτουργία του Οµίλου και της Εταιρίας. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο
Όµιλος, είναι οι ακόλουθοι:

1. ∆ιαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι
ώστε να ικανοποιούνται οι χρηµατοοικονοµικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάµενες
δανειακές συµβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των στρατηγικών
στόχων που έχουν τεθεί από την ∆ιοίκηση. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται τουλάχιστον
δύο φορές ετησίως.
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται το κόστος
κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
∆ανειακές υποχρεώσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

17.454.088,20

18.027.689,47

11.952.630,80

12.446.994,94

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

12.755.508,54

12.726.966,90

10.172.303,45

9.999.892,90

4.077.191,15

4.018.421,33

14.408.061,30

14.129.803,68

312,85%

316,72%

70,60%

∆είκτης καθαρού χρέους προς ίδια
κεφάλαια

31.12.2015

70,77%

2. ∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων
Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων
των

απρόβλεπτων

διακυµάνσεων

επιτοκίων,

πιστωτικών

κινδύνων

και

κινδύνων

ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει ως στόχο να
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην
χρηµατοοικονοµική του απόδοση.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους
στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Αυτό περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν
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χρειαστεί την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Ο Όµιλος δεν εκτελεί
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές,
επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από
καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, µακροπρόθεσµα και
βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο Euribor.
Η διοίκηση του Οµίλου έχει λάβει µέτρα σχετικά µε την διαχείριση οικονοµικών κινδύνων που
µπορεί να προκύψουν λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην Ελληνική οικονοµία σε
συνδυασµό µε τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις Ελληνικές τράπεζες που
παραµένουν σε ισχύ.

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την
γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:

Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση
στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην
καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε
µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας.

Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις και αφορούν σε ταµειακά
διαθέσιµα,

εµπορικές

και

λοιπές

απαιτήσεις,

εµπορικές

δανειακές

και

λοιπές

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις
αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

3. Κίνδυνος αγοράς
Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής
επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και στην διακύµανση των τιµών αγοράς πρώτων
υλών.
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- Κίνδυνοι µεταβολής τιµών πρώτων υλών
Ο Όµιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σηµαντικές µεταβολές τιµών των α’ υλών (χαρτί)
και των βασικών υπηρεσιών παραγωγής δεδοµένου ότι ήδη έχουν συµφωνηθεί οι τιµές που
θα ισχύσουν το 2017.

- Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών στις αγορές της
Βουλγαρίας και της Σερβίας όπου το σύνολο των δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόµισµα.
Η δραστηριότητα του Οµίλου στην Βουλγαρία δεν εµπεριέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς
η ισοτιµία του Βουλγαρικού νοµίσµατος µε το ευρώ είναι σταθερή.
Συνεπώς ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µετατροπή σε ευρώ των
οικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία που συντάσσονται σε τοπικό
νόµισµα, προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχοµένως να
προκύψουν από την διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και αξιολογεί την ανάγκη
λήψης µέτρων αντιστάθµισης τους.
- Κίνδυνος επιτοκίου
Στόχος του Οµίλου είναι η επίτευξη

του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα

πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού
κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται το
δανεισµό και γενικά την οικονοµική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση
βραχυπρόθεσµου

και

µακροπρόθεσµου

δανεισµού.

Πολιτική του

Οµίλου

είναι να

παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές του ανάγκες.
Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές
ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση
βραχυπρόθεσµου δανεισµού.
Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το
Euribor πλέον περιθωρίου.
4. Πιστωτικός κίνδυνος
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο,
αφορούν λογαριασµούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων.
Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε
καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα
των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη
είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
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Για την τρέχουσα χρήση, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός
πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη
επισφαλούς απαιτήσεως.
Το 53,82% του κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των
εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται µετρητοίς µε την έκδοση των αντίστοιχων
εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανοµής τύπου, ως εκ τούτου περιορίζεται
σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου του Οµίλου για τις συγκεκριµένες
απαιτήσεις.
Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται

κυρίως από πελάτες διαφήµισης και

κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών, από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το
10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Οµίλου. Κατά συνέπεια περιορίζεται
σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου.
5. Κίνδυνος Ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ταµειακών διαθεσίµων και
εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ταµειακών
διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη
επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές
πιστώσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για
ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου, εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της
23.12.2011 η χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της, οι οποίοι
εδρεύουν στο εξωτερικό, συνολικού ποσού 3 εκ. ευρώ. Η ισχύς της δανειακής σύµβασης έχει
παραταθεί έως την 31.12.2017. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη ποσού 1 εκ. ευρώ βάσει των σχετικών
δανειακών συµβάσεων. Έτσι η Εταιρεία συνεχίζει να έχει άµεση και µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς
όρους πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όµιλος εκτιµά τις προβλεπόµενες ταµειακές
ροές για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και διενεργεί µηνιαία
κυλιόµενη εκτίµηση τριών µηνών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµειακά
διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη
σχετική επίδραση από τυχόν ακραίες συνθήκες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα
πρόβλεψης. Την 31.12.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου ανήλθαν στο
ποσό των 4.968.579,66 ευρώ.
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Προοπτικές

Η αρνητική πορεία του ΑΕΠ το τελευταίο τρίµηνο του 2016 (µείωση 1,1% σε σύγκριση µε το δ’
τρίµηνο του 2015) και η συνεχής παράταση στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Ελληνικής
κυβέρνησης και των θεσµών για το κλείσιµο της τρέχουσας αξιολόγησης του Ελληνικού
προγράµµατος, δηµιουργεί έντονη αβεβαιότητα ως προς την επίτευξη των στόχων για
σηµαντική βελτίωση των µεγεθών της Ελληνικής Οικονοµίας για το 2017. Η ∆ιοίκηση της
Εταιρείας και του Όµιλου παρακολουθεί στενά τις παραπάνω οικονοµικές εξελίξεις ώστε να
είναι σε θέση να λάβει άµεσα µέτρα σε τυχόν δυσµενείς συνθήκες.
2.4

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆

∆οµή του Οµίλου,

σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα

µέρη

I. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η δοµή του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.
H.R.S ΕΠΕ
ATTICA MEDIA BULGARIA LTD και η
θυγατρική της:
ATTICA -EVA AD
CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές της:
ATTICA IMAKO MEDIA SRL
ATTICA MEDIA RMN SRL
AIRLINK AE
ATTICA MEDIA SERBIA LTD
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS
HOLDING S.A. και η θυγατρική της
INTERNATIONAL RADIO NETWORK Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A.E.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΣΧΕΣΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ε∆ΡΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ / ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

Ελλάδα

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

66,50%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

50,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET

Ελλάδα

50,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Βουλγαρία

68,84%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Βουλγαρία

44,75%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

Κύπρος

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

Ρουµανία
Ρουµανία
Ελλάδα
Σερβία

50,00%
100,00%
100,00%
90,95%

ΕΜΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεµβούργο

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλάδα

100,00%

ΕΜΜΕΣΗ

Ελλάδα

25,00%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ελλάδα

49,00%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

19

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σηµαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν
προσώπων, (συνδεόµενα µέρη), όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:

Συναλλαγές µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες

1.1 - 31.12.2016
Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών
HRS Μ. ΕΠΕ
IONIKEΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ &
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

1.1 - 31.12.2015
Λοιπά
έσοδα/(έξοδα)
τόκοι δανείων

Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Λοιπά
έσοδα/(έξοδα)
τόκοι δανείων

Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών

-

-

-

-

-

-

196.898,09

1.910,33

-

259.870,38

600,00

-

97.850,28

9.035,71

-

102.007,96

15.174,35

-

40.734,99

101.346,38

-

41.519,28

376.795,31

ΛΑΜΨΗ ΡΑ∆/ΚΗ Α.Ε.

-

-

-

-

-

-

INTER.RADIO NETWORKS SA

-

-

12.664,31

-

-

12.053,27

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ

660,00

268,27

-

660,00

726,81

-

-

16.152,44

-

-

18.902,44

-

14.294,50

15.020,61

-

-

-

-

CIVICO LTD

-

12.000,00

98.758,98

-

139.500,00

105.111,20

ATTICA MEDIA SERBIA

-

-

19.074,16

-

-

18.153,86

ATTICA MEDIA RMN SRL

-

-

-

-

-

-

300,00

220,17

-

480,00

672,73

-

350.737,86

155.953,91

130.497,45

404.537,62

552.371,64

135.318,33

-

-

-

-

-

-

350.737,86

155.953,91

130.497,45

404.537,62

552.371,64

135.318,33

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD
ATTICA EVA AD

AIRLINK AE
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών
από θυγατρικές εταιρείες
Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών
από συγγενείς εταιρείες
Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών
συναλλαγών

Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται:
Ποσό 312 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιµή κτήσης, Α΄ & Β’ υλών σε θυγατρικές εταιρείες.
Ποσό 29 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκµίσθωση ακινήτου
προς θυγατρικές εταιρείες σε τιµές κόστους.
Ποσό 9 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήµισης.
Ποσό 131 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συµβάσεων.

Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαµβάνονται:
Ποσό 137 χιλ. ευρώ από την αγορά, σε τιµές κτήσης, εκτυπωτικού χαρτιού & β΄υλών.
Ποσό 18 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωµάτων βάσει συµβάσεων και ανταλλακτική
διαφήµιση.
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες
31.12.2016
Απαιτήσεις
HRS Μ. ΕΠΕ

1.380,00

IONIKEΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ &
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

(3.089,50)

34.791,13

(8.003,12)

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ

153.159,41

(264.240,70)

INTER.RADIO NETWORKS S.A

295.480,80

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ

5.652,48

CIVICO LTD

Απ αιτήσεις

Υποχρεώσεις

1.380,00

1.380,00

2.678.837,70

2.487.875,60

Υπόλοιπο

-

1.380,00

(738,00)

2.487.137,60

26.788,01

35.788,35

(13.802,28)

21.986,07

(111.081,29)

130.710,23

(539.726,57)

(409.016,34)

-

295.480,80

282.816,49

-

-

5.652,48

5.173,98

-

411.303,65

419.425,57

419.425,57

(8.121,92)

42.164,86

(15.020,60)

ATTICA - EVA OD

Υπόλοιπο

-

2.681.927,20

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD

31.12.2015

Υποχρεώσεις

282.816,49
5.173,98

(8.121,92)

411.303,65

27.144,26

27.870,36

-

27.870,36

1.936.366,06

-

1.936.366,06

1.849.607,08

-

1.849.607,08

471.535,70

-

471.535,70

452.461,54

-

452.461,54

9.007,51

-

9.007,51

9.007,51

-

ATTICA MEDIA SERBIA
ATTICA MEDIA RMN SRL
AIRLINK AE
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων
από θυγατρικές εταιρείες

962,40
6.051.853,12

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
ATTICA IMAKO MEDIA SRL
Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων
από συγγενείς εταιρείες
Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών
υπολοίπων

(5.316,59)

(4.354,19)

(303.792,43)

5.748.060,69

590,40
5.702.707,11

9.007,51

(5.044,62)

(4.454,22)

(567.433,39)

5.135.273,72

57,14

-

57,14

57,14

-

57,14

8.037,60

-

8.037,60

8.037,60

-

8.037,60

-

8.094,74

6.059.947,86

(303.792,43)

8.094,74

8.094,74

5.756.155,43

5.710.801,85

-

8.094,74

(567.433,39)

5.143.368,46

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν
απαλειφθεί κατά την ενοποίηση.

Αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

134.976,50

137.314,11

25.284,00

27.984,78

Υποχρεώσεις προς τα
διευθυντικά

24.047,40

Συναλλαγές µε µετόχους (τόκοι
δανείων)

48.398,06

50.535,74

48.398,06

50.535,74

1.041.713,36

1.042.732,82

1.041.713,36

1.042.732,82

Υποχρεώσεις προς µετόχους
(δάνειο µετόχων)

-

-

-

Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης κατά την 31.12.2016
αφορούσαν σε οφειλές αµοιβών διοικητικού συµβουλίου. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις
προς µετόχους αφορούν χρηµατοδότηση η οποία χορηγήθηκε από τους κύριους µετόχους
της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταµιευθεί ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ. Το
ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύµφωνα µε το Euribor 3 µηνών πλέον περιθωρίου 5%. Η
Εταιρεία είχε προβεί σε εκταµίευση

ποσού 1 εκ. ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών

συµβάσεων. Η ισχύς της δανειακής σύµβασης έχει παραταθεί µέχρι την 31.12.2017.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Πληροφορίες σχετικά µε εργασιακά θέµατα

Η Εταιρεία και ο Όµιλος, κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης απασχολούσαν 114 και
272 άτοµα αντίστοιχα, έναντι 112 και 274 άτοµα την προηγούµενη χρήση, εποµένως κατά την
τρέχουσα χρήση σηµειώθηκε µείωση του προσωπικού 2% για την Εταιρεία αύξηση και 2%
στο σύνολο του Οµίλου.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η µέριµνα για το προσωπικό αποτελεί
έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της ∆ιοίκησης του Οµίλου ο οποίος επιτυγχάνεται µε
την εφαρµογή των παρακάτω βασικών αρχών λειτουργίας της:

•

Ενίσχυση της Εταιρικής συνείδησης.

•

Σωστό εργασιακό περιβάλλον.

•

Αξιοποίηση δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών.

•

Σεβασµός και αλληλεγγύη.

•

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

•

∆ίκαιο σύστηµα αµοιβών.

2.6

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα
µε τις παραγράφους 7 & 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.590.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς
καταβεβληµένο και αποτελείται από 15.300.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Το αποθεµατικό υπέρ άρτιο ποσού 2.179.016,87 ευρώ προέκυψε
από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής αξίας.
Οι µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα σε σταθερό εισόδηµα, είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία µεσαίας και
µικρής κεφαλαιοποίησης. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν ίδιες µετοχές.

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στην κατοχή ή µεταβίβαση των µετοχών ή
υποχρέωση λήψης προηγούµενης έγκρισής από την Εταιρεία, από άλλους µετόχους ή από
∆ηµόσια ∆ιοικητική Αρχή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.
3371/2005

3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11
του ν. 3556/2007
Την 31.12.2016 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του
συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας:
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Επώνυµο

Θέση

Ποσοστό

MONDADORI INT ERNAT IONAL S.A.

6.423.990

ASOKA HOLDINGS LT D

3.146.737

41,99%
20,57%

PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMIT ED

2.944.852

19,25%

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου, ούτε
υπάρχουν περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου.

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το καταστατικό της
Εταιρείας.

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες µεταξύ µετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και
συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιώµατος ψήφου.
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20
Αναφορικά µε το διορισµό και την αντικατάσταση µελών του ∆.Σ. καθώς και την
τροποποίηση καταστατικού ισχύουν τα προβλεπόµενα στον κ.ν. 2190/1920.

8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την
αγορά ιδίων µετοχών της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τα µέλη αυτού δεν έχουν αρµοδιότητα για έκδοση νέων
µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας , οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες µε µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή µε το προσωπικό
οι οποίες να προβλέπουν αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο
λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης του εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 4403/2016 (ΦΕΚ
Α’ 125/7.7.2016), και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας. «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 2016.
Η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως σκοπό την ρύθµιση του συνόλου των σχέσεων µεταξύ
των στελεχών, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των µετόχων της επιχείρησης, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η πλέον αποδοτική χρησιµοποίηση των διαθέσιµων παραγωγικών πόρων προς
το συµφέρον των µετόχων. Επίσης, η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην διαφύλαξη και
προώθηση του γενικού εταιρικού συµφέροντος και στον έλεγχο ύπαρξης ιδίων συµφερόντων
των µελών του διοικητικού συµβουλίου και της διοίκησης που ενδεχοµένως να αντιβαίνουν τα
συµφέροντα της εταιρείας.
Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω, η Εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., έχει υιοθετήσει
τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και όλους τους κανόνες συµπεριφοράς των
εισηγµένων εταιρειών, όπως ορίζονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και
τις διατάξεις του Ν. 3016/17.5.2002, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3091/24.12.2002.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που
ενδεχοµένως αντιµετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.

1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόσει τον κώδικα εταιρικής
διακυβέρνησης ο οποίος συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και
Βιοµηχανιών) και είναι διαθέσιµος στην παρακάτω ηλεκτρονική

διεύθυνση της εταιρείας

www.atticamedia.gr

2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.
Ειδικές διατάξεις του κώδικα που δεν εφαρµόζει η εταιρεία και εξήγηση του λόγου
µη εφαρµογής.
Η Εταιρεία εφαρµόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά
µε την εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όπως αυτές επιτάσσονται από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008. Οι απαιτήσεις αυτές
ενσωµατώνονται στον µοναδικό γενικά αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης εντός της
Ελληνικής επικράτειας ο οποίος δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο

του 2011 από το ΣΕΒ και

αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2013, και τον οποίο αποφάσισε αυτοβούλως να εφαρµόσει η
Εταιρεία. Ο συγκεκριµένος κώδικας περιλαµβάνει επίσης πρακτικές, διαδικασίες και αρχές
επιπλέον των υποχρεωτικών βάση των παραπάνω νόµων. Η Εταιρεία την παρούσα χρονική
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στιγµή αποκλίνει ή δεν εφαρµόζει κάποιες διατάξεις του παραπάνω κώδικα για τις οποίες
ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση. Σε σχέση µε αυτές τις αποκλίσεις ή και
εξαιρέσεις η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι την παρούσα χρονική στιγµή δεν κρίνεται
σκόπιµη η εφαρµογή τους σε σχέση µε το µέγεθος, την µετοχική σύνθεση και την οργανωτική
δοµή της Εταιρείας.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή και αιτιολόγηση των αποκλίσεων ή και εξαιρέσεων σε
σχέση µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία:

Μέρος Α – Το ∆.Σ. και τα µέλη του:
Το ∆.Σ. δεν έχει συστήσει επιτροπή που να προΐσταται στην διαδικασία

•

υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆.Σ. και να προετοιµάζει προτάσεις όσον
αφορά στις αµοιβές των εκτελεστικών µελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Τα
µέλη του ∆Σ προτείνονται από τους Μετόχους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση
των Μετόχων, µέχρι σήµερα µε οµόφωνη απόφαση. Οι αµοιβές των µελών του ∆Σ
προεγκρίνονται και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων µέχρι σήµερα µε
οµόφωνη απόφαση. Με βάση αυτά τα δεδοµένα η Εταιρεία δεν θεωρεί σκόπιµη στην
παρούσα χρονική στιγµή την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης.
∆εν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελµατικών

•

δεσµεύσεων των µελών του ∆.Σ.
∆εν έχει καταρτισθεί επιπλέον κανονισµός λειτουργίας του ∆.Σ. καθώς οι

•

αρµοδιότητες και λειτουργίες αυτού περιλαµβάνονται αναλυτικά στο καταστατικό της
Εταιρείας.
Το ∆.Σ δεν έχει υιοθετήσει ηµερολόγιο συνεδριάσεων και 12µηνο πρόγραµµα

•

δράσης το οποίο να δύναται να αναθεωρηθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της Εταιρείας,
καθώς το ∆.Σ. συνεδριάζει όποτε ο νόµος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το
απαιτούν.
∆εν

•

υφίσταται

θεσµοθετηµένη

διαδικασία

για

την

αξιολόγηση

της

αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των επιτροπών του. Το ∆.Σ. αξιολογείται από την
Ετήσια Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου, την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, δεν κρίνεται
σκόπιµη η υιοθέτηση επιπλέον διαδικασίας αξιολόγησης του ∆.Σ. και των επιτροπών του.

Μέρος Β – Εσωτερικός Έλεγχος:
•

∆εν υπάρχει ιδιαίτερος κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου καθώς τα
καθήκοντα του και οι αρµοδιότητες της έχουν καθοριστεί µε σαφήνεια από τις
διατάξεις του ν.3693/2008 οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και από την Εταιρεία.

25

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Μέρος Γ – Αµοιβές:
•

∆εν έχει θεσµοθετηθεί Επιτροπή Αµοιβών. Η έγκριση των αµοιβών εναπόκειται
στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ως εκ τούτου η σύσταση της εν λόγω
επιτροπής δεν έχει κριθεί ως σκόπιµη.

Μέρος ∆ – Σχέσεις µε τους µετόχους:
•

∆εν υπάρχει κάποια απόκλιση

3. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του νόµου.
Η Εταιρεία την τρέχουσα χρονική στιγµή δεν εφαρµόζει πρακτικές επιπλέον των
προβλέψεων του νόµου.

4. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων
Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας (ΣΕΕ) περιλαµβάνει ένα σύνολο από
ελεγκτικούς µηχανισµούς και διαδικασίες, µε στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της
αξιοπιστίας των καταστάσεων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχονται προς την
∆ιοίκηση και το επενδυτικό κοινό.
Στοιχεία του συστήµατος αυτού αποτελούν, η συγκεκριµένη οργανωτική δοµή της οικονοµικής
διεύθυνσης που εξασφαλίζει το διαχωρισµό λειτουργιών και καθηκόντων µεταξύ του
λογιστηρίου και του τµήµατος σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για την
αποφυγή ασυµβίβαστων ρόλων, το σύγχρονο µηχανογραφικό σύστηµα της Εταιρείας το
οποίο εξασφαλίζει άµεση και έγκυρη πληροφόρηση προς τις οικονοµικές υπηρεσίες και την
διοίκηση, καθώς και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που επισκοπεί και αξιολογεί το ΣΕΕ,
µέσω της εφαρµογής του ετήσιου ελεγκτικού πλάνου.
Η οικονοµική πληροφόρηση που παρέχεται προς την ∆ιοίκηση είναι σε µηνιαία βάση και
περιέχει επιµέρους αναλύσεις και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που
έχει εγκριθεί αλλά και σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης. Οι
οικονοµικές καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής αναφοράς συντάσσονται σε εξαµηνιαία βάση
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, για λόγους αναφοράς προς την ∆ιοίκηση και το επενδυτικό κοινό,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το ν. 3016/2002. Αρµόδιος για
την τήρηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ενεργεί ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου, έτσι ώστε κατά την άσκηση
των καθηκόντων του να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος για την τήρηση του Εσωτερικού
Κανονισµού, του καταστατικού και της σχετικής νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, καθώς
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και της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας.
Τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι τα παρακάτω:
•

Συντάσσει τα προγράµµατα ελέγχων.

•

∆ιεξάγει ελέγχους οικονοµικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, τεχνικούς, παραγωγής
και γενικά ελέγχει όλες τις λειτουργίες, σύµφωνα µε τα προγράµµατα ελέγχων, τους
κανονισµούς και της διαδικασίες της Εταιρείας.

•

Συντάσσει τις εκθέσεις ελέγχου, τις οποίες και υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου και
στην ∆ιοίκηση.

•

Παρακολουθεί την εφαρµογή των αποφάσεων της ∆ιοίκησης που προέκυψαν από τη
συζήτηση των εκθέσεων.

Αναφέρεται στο ∆.Σ. της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου και συνεργάζεται µε τους
εξωτερικούς ελεγκτές και τα εξής άλλα τµήµατα της Εταιρείας:
•

Εξυπηρέτησης Μετόχων

•

Εταιρικών Ανακοινώσεων

•

Νοµική Υπηρεσία

•

Οικονοµική ∆ιεύθυνση

5. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των
µετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων
των µετόχων και του τρόπου άσκησής τους
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν
και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίσει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου.
δ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες.
ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών.
η) ∆ιάθεση καθαρών κερδών.
θ) Έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται
τακτικά στην έδρα της Εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή
άλλου δήµου, όµορου της έδρας, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο
εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Καθώς οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες
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στο χρηµατιστήριο, η Γενική Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται

και στην περιφέρεια του

δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηµατιστηρίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο.
Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξοµοιώνονται µ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
οριζόµενη για τη συνεδρίαση της.
Στην πρόσκληση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ηµέρα, η
ώρα και το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς
και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι µπορούν να συµµετάσχουν στη
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο,
ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ηµέρες πριν από την
Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε µέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και της έκθεσης ελεγκτών.
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν
βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµος Εταιρεία Συµµετοχών» περί δεσµεύσεως
των µετοχών ως και λοιπά εκ του νόµου οριζόµενα στοιχεία στην Εταιρεία, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε
(5) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της
Συνέλευσης.
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων
πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις παραπάνω διατάξεις µπορούν να πάρουν µέρος
στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στην έδρα της
Εταιρείας, σε εµφανή θέση, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόµος
όπως, τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των µετοχών και
ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος επί των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου.
Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική
Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε,
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µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης
οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που
εκπροσωπείται σ'αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της
Εταιρείας.
γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
δ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
ε) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου
στ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες.
ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
η) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετοχών.
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10)
τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα για θέµατα της αρχικής ηµερησίας διάταξης, όταν σ'αυτή
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης,
όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου.

6. Σύνθεση και λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τυχών
άλλων οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας

•

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) - Σύνθεση

Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από οκτώ µέλη. Η Γενική
Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιµο, να εκλέγει και αναπληρωµατικά µέλη, ως τον
αριθµό των εκάστοτε τακτικών µελών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά ή µη εκτελεστικά µέλη κατά την έννοια
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της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού
αριθµού των µελών του. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι
ανεξάρτητα µέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του
διοικητικού συµβουλίου µπορεί να εκλεγεί και νοµικό πρόσωπο.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όµως δεν µπορεί να περάσει την τετραετία.
Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2015 εξελέγησαν τα µέλη του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία έως τις 30.6.2018, ως εξής:
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο
µέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο µέλος, Νικόλαος Πανόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Carlo
Luigi Mandelli, µη εκτελεστικό µέλος Christiana Tettamanzi, µη εκτελεστικό µέλος Enrico
Vigano, εκτελεστικό µέλος, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο µέλος.
Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 14ης Νοεµβρίου 2016, έκανε
δεκτή την παραίτηση του µη εκτελεστικού µέλους (Αντιπροέδρου) κου Κωνσταντίνου
Γραφιαδέλη και σε αντικατάστασή του εξέλεξε τoν κο Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα και
για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος µέλους, ήτοι µέχρι τις 30.6.2018.
Ο κος Στέφανος Τρουπάκης είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και αντικατέστησε
τον κο Γραφιαδέλη και ως πρόεδρος της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 37 του ν. 3693/08.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:
ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥ ΜΟ

ΘΕΣΗ

Θεοχάρης Φιλιπ π όπ ουλ ος

Πρόεδρος, µη Eκτελ εστικό Mέλος

Ζeno Pellizz ari

Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο, µη Eκτελ εστικό Mέλος

Νικ όλαος Τρουπ άκ ης

Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο µη Eκ τελ εστικ ό Mέλος

Νικ όλαος Πανόπ ουλ ος

∆ ιευθύν ων Σύµβουλ ος, Eκ τελ εστικ ό Μέλ ος

Enric o V igano

Eκτελ εστικό Μέλος

Carlo Luigi Mandelli

Μη Εκτελεστικ ό Μέλ ος

Chris tiana Tettamanz i

Μη Eκτελεστικ ό Μέλ ος

Νικ όλαος Μουζάκης

Α ν εξάρτητο µη Eκ τελεστικ ό Μέλ ος

Το ∆.Σ. της Εταιρείας διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εµπειρία ώστε να έχει την δυνατότητα
άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Για την αποφυγή περιπτώσεων
σύγκρουσης καθηκόντων, η Εταιρεία υιοθετεί πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
που αφορούν κυρίως τον διαχωρισµό των εκτελεστικών και εποπτικών αρµοδιοτήτων των
µελών του ∆.Σ.
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Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη ∆ιοίκηση
και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης
αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία µέσα στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε τον Νόµο ή µε το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού συµβουλίου απαριθµούνται
αναλυτικά στο καταστατικό της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί

να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και

αρµοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και καθώς και την
εκπροσώπηση της Εταιρείας, δια µόνης της υπογραφής του, στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
Εταιρείας ο οποίος, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, θα έχει το δικαίωµα να
αναθέτει συγκεκριµένες από τις εξουσίες αυτές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα µε έγγραφο
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10
και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Το ∆.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα Εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ.
ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ τα Μη Εκτελεστικά είναι
επιφορτισµένα µε την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητηµάτων.
Ακολούθως προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών και
ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002:

Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. είναι:
I. Η διαµόρφωση στρατηγικής κατεύθυνσης, εταιρικών στόχων και επιχειρηµατικών
σχεδίων, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆.Σ.
II. Η διασφάλιση ότι τα ∆ιευθυντικά Στελέχη λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων αγοράς σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
πολιτική και η συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων
III. Ο καθορισµός σαφών επιχειρησιακών στόχων και πολιτικών στα ανώτατα
∆ιευθυντικά Στελέχη στους επιχειρησιακούς τοµείς ευθύνης τους.
IV. Ο απολογισµός του έργου του επιχειρησιακού τοµέα ευθύνης τους και η ενηµέρωση
του ∆.Σ.
V. Η εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών
που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισµό της οικονοµικής
κατάστασης της Εταιρείας.
VI. Η συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας.
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VII. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας.
VIII. Η ευθύνη υλοποίησης αποφάσεων της Γ.Σ.
Οι αρµοδιότητες των µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. είναι:
I. Η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας
και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος.
II. Η παρακολούθηση ότι ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός για την επίτευξη των εταιρικών
στόχων είναι σύµφωνος µε τις αποφάσεις της Γ.Σ.
III. Η παρακολούθηση της κατάρτισης και υλοποίησης της επιχειρηµατικής στρατηγικής
µε βάση την προαγωγή των Εταιρικών συµφερόντων και η αξιοποίηση όσο το
δυνατόν ποιο αποδοτικά των οικονοµικών πόρων που διαθέτει η Εταιρεία.
IV. Τα µη εκτελεστικά µέλη έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν κατά την κρίση τους
χωριστά ή από κοινού αναφορές και εκθέσεις χωριστά από τις αντίστοιχες του ∆.Σ.
στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής,
παντός Νοµικού προσώπου ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, των τραπεζών, των πάσης
φύσεως Οργανισµών και ∆ικαστηρίων παντός βαθµού και δικαιοδοσίας, και δεσµεύεται για
κάθε πράξη και ενέργειά της, έχοντας δικαίωµα υπογραφής. Επίσης , έχει την δυνατότητα να
αναθέτει µε ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση την άσκηση µεµονωµένων κάθε φορά εξουσιών σε
τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

•

Σύγκλιση του ∆.Σ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο
νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µπορεί µετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει στον
Μιλάνο Ιταλίας ή σε άλλη πόλη της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στην οποία η Εταιρεία έχει
παρουσία.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην
ηµεδαπή

είτε

στην

αλλοδαπή,

εφόσον

στη

συνεδρίαση

αυτή

παρίστανται

ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η
πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες
πληροφορίες για τη συµµετοχή στη συνεδρίαση.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύµατος ή
απουσίας του από τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Επίσης το
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∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από το Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο
µέλη του κατά τους ορισµούς του άρθρου 20 Κ.Ν. 2190/20.
Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εµφανίζονται οι παρουσίες των µελών του ∆.Σ. κατά τις
συνεδριάσεις του έτους 2016:

•

Α/Α

∆.Σ.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

20

0

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΑ∆ΕΛΛΗΣ

17

0

3

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ

2

0

4

ENRICO VIGANO

20

0

5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

20

0

6

ZENO PELLIZARI

20

0

7

CHRISTIANA TETTAMANZI

18

2

8

CARLO LUIGI MANDELLI

18

2

9

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

20

0

Αµοιβές και Αποζηµιώσεις µελών ∆.Σ.

Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το ποσό της
ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση.
Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαραίνει την
Εταιρεία, αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους
συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του
τρίτου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω
απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή
πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά µε οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή
ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.
Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων
επιτρέπεται µόνο εφόσον : αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, ββ) η
εταιρεία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου
παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαµβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα
ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών µε
απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δηµοσιότητα, σύµφωνα
µε την επόµενη περίπτωση γ και δδ) ληφθεί προηγουµένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η
οποία όµως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20). Το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση
έκθεση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση
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της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη υποπερίπτωση, δδ',
η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη
διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, υπόκειται στη δηµοσιότητα
του άρθρου 7β Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη
δηµοσιότητα αυτή.
Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρείας µε
τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών
της εταιρείας µε τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση
αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου
στη συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη
της σύµβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού
κεφαλαίου.

•

Απαγόρευση Ανταγωνισµού

Μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους
λογαριασµό ή ως εκπρόσωποι άλλων εταιρειών, στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες, όπου
δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Λευκορωσία,
Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρο, Fyrom, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Ουκρανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, έστω και εάν δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί εκεί η
Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να
µετέχουν σαν οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες ή να είναι µέτοχοι ανωνύµων εταιρειών που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και που έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ή
σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στις προηγουµένως αναφερόµενες
χώρες, έστω και εάν δεν έχει ακόµη δραστηριοποιηθεί εκεί η Εταιρεία.

• Επιτροπή Ελέγχου
Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί µέρος του ∆ιοικητικού συµβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται
από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του
οργάνου διοίκησής της. Όλα τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής
Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόµου 3693/08, η Γενική Συνέλευση της
29/06/2012 όρισε το ανεξάρτητο µέλος κ. Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη ως µέλος της Επιτροπής
Ελέγχου, καθώς και τους κα Roberto Briglia και κα Ελένη Άννα Κυρκιλή, µε την προϋπόθεση
ότι δεν θα τους ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 14ης Νοεµβρίου 2016, έκανε
δεκτή την παραίτηση του µη εκτελεστικού µέλους (Αντιπροέδρου) κου Κωνσταντίνου
Γραφιαδέλη και σε αντικατάστασή του εξέλεξε τoν κο Στέφανο Τρουπάκη του Σπυρίδωνα και
για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος µέλους, ήτοι µέχρι τις 30.6.2018.
Ο κος Στέφανος Τρουπάκης είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και αντικατέστησε
τον κο Γραφιαδέλη και ως πρόεδρος της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 37 του ν. 3693/08.
Σκοπός της επιτροπής ελέγχου είναι:
I. Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.
II. Η

παρακολούθηση

της

αποτελεσµατικής

λειτουργίας

του

συστήµατος

εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η
παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της µονάδας των εσωτερικών ελεγκτών
της ελεγχόµενης οντότητας.
III. Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
IV. Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και
διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόµενη
οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
Επίσης η πρόταση του οργάνου διοίκησης, της ελεγχόµενης οντότητας, στη Γενική Συνέλευση
για τον ορισµό νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται µετά από σύσταση της
Επιτροπής Ελέγχου. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην
Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέµα που έχει σχέση µε την πορεία και τα αποτελέσµατα του
υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση µε τις αδυναµίες του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, µε τις αδυναµίες των διαδικασιών που αφορούν τη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση
ή την επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου από τις 31.12.2016 µέχρι και την ηµεροµηνία
έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

Μαρούσι, 3 Απριλίου 2017
Μετά τιµής
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ)

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2016

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2016-31.12.2016

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΗΜ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

Κύκλος εργασιών

4.9.1

39.922.007,68

43.208.771,36

21.226.221,55

24.339.573,41

Κόστος π ωληθέντων

4.9.3

(18.310.482,68)

(19.824.210,09)

(10.800.715,61)

(12.029.684,05)

21.611.525,00

23.384.561,27

10.425.505,94

12.309.889,36

237.303,40

432.689,17

111.922,08

235.005,85

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

4.9.4

(5.417.050,32)

(5.915.562,06)

(2.677.785,60)

(2.985.454,19)

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

4.9.5

(14.063.672,34)

(16.415.971,61)

(6.921.566,73)

(8.677.658,07)

2.368.105,74

1.485.716,77

Κέρδη εκµεταλλεύσεως
Έσοδα απ ό µερίσµατα
Ζηµιές από συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες
Ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων

4.9.16

(237.641,78)

938.075,69

881.782,95

-

200.000,00

300.000,00

-

(139.431,84)

4.9.17

(6.695,43)

(6.249,22)

4.9.7

(1.126.183,92)

(1.180.776,27)

997.584,61

298.691,28

350.114,95

4.9.8

(733.357,70)

(111.492,10)

(62.635,14)

264.226,91

187.199,18

287.479,81

(1.393.900,19)

- Ιδιοκτήτες µητρικής

156.312,10

181.393,87

287.479,81

(1.393.900,19)

- Μη ελέγχουσες συµµετοχές

107.914,81

5.805,31

264.226,91

187.199,18

287.479,81

(1.393.900,19)

0,0102

0,0119

0,0188

(0,0911)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φ όρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φ όρους

-

-

(648.528,90)

(2.000.000,00)
(674.228,77)
(1.492.445,82)
98.545,63

Κατανέµονται σε :

-

-

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φ όρους ανά µετοχή
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
Βασικά & απ οµειωµένα (σε ευρώ)

4.9.9

Oι σηµειώσεις στις σελίδες 44 µέχρι 95 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 1.1.2016-31.12.2016
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φ όρους

264.226,91

187.199,18

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016
1.1 - 31.12.2015
287.479,81

(1.393.900,19)

Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην
κατάσταση αποτελεσµάτων
Συναλλαγµατικές διαφορές απ ό την µετατροπ ή
επ ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα
στην κατάσταση αποτελεσµάτων
Αναλογιστικά κέρδη/(Ζηµίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φ όρους

9.791,58

4.600,13

-

-

(15.248,67)

109.807,18

(9.222,19)

62.049,74

(5.457,09)

114.407,31

(9.222,19)

62.049,74

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

258.769,82

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απ ό φόρους
απ οδιδόµενα σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- Μη ελέγχουσες συµµετοχές

153.261,70
105.508,12
258.769,82

301.606,49

284.816,16
16.790,32
301.606,48

278.257,62

278.257,62
278.257,62

(1.331.850,45)

(1.331.850,45)
(1.331.850,45)
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4.3

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
31.12.2015

ΣΗΜ

Ασώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία

4.9.11

10.005.913,51

10.096.842,90

1.297.523,78

1.359.312,73

Ενσώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία

4.9.12

354.635,44

317.085,39

105.805,27

90.505,00

16.227.012,86

16.227.012,86

Επ ενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

4.9.13

-

-

Επ ενδύσεις σε κοινοπ ραξίες

4.9.14

-

-

Επ ενδύσεις σε συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες

4.9.16

3.874,00

521.512,26

Λοιπ ά χρηµατοοικονοµικά µέσα

4.9.17

19.193,56

25.888,99

3.000,00

372.483,36

-

-

Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις

4.9.18

243.577,09

160.077,09

2.775.711,45

2.620.745,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις

4.9.19

3.698.092,06

3.908.995,91

1.553.401,74

1.610.378,43

14.325.285,66

15.030.402,54

21.962.455,10

22.280.437,38

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων
Απ οθέµατα

4.9.20

1.109.491,63

904.639,20

726.128,06

507.300,21

Πελάτες και λοιπ ές εµπ ορικές απ αιτήσεις

4.9.21

10.031.435,31

9.922.175,11

7.324.486,16

7.258.491,77

Λοιπ ές απ αιτήσεις

4.9.22

5.325.947,71

5.189.577,34

3.682.039,27

3.230.089,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.9.23

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

Σύνολο κυκλοφ ορούντος ενεργητικού

21.165.454,31

21.317.114,22

13.512.980,84

13.442.983,25

Σύνολο Ενεργητικού

35.490.739,97

36.347.516,76

35.475.435,94

35.723.420,63

Ι∆ΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

4.9.24

4.590.000,00

4.590.000,00

4.590.000,00

4.590.000,00

Κεφάλαιο υπ έρ το άρτιο

4.9.24

2.179.016,87

2.179.016,87

2.179.016,87

2.179.016,87

Απ οθεµατικά

4.9.25

6.432.541,53

6.382.087,37

6.007.487,65

6.005.567,36

Απ οθεµατικά συν/κών διαφορών µετατροπ ής
ισολογισµού εταιριών εξωτερικού

4.9.25

Απ οτελέσµατα εις νέον
Ίδια κεφ άλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
της Μητρικής

289.733,25

-

-

(9.866.004,13)

1.631.556,78

1.355.219,45

3.728.095,03

3.574.833,36

14.408.061,30

14.129.803,68

349.096,12

443.587,97

4.077.191,15

4.018.421,33

4.9.26

1.805.000,00

733.333,34

4.9.27

1.333.209,32

1.317.325,56

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων

Μακροπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις

298.638,69
(9.772.102,06)

14.408.061,30

-

14.129.803,68

733.333,34

Υπ οχρεώσεις για π αροχές στο π ροσωπ ικό λόγω
συνταξιοδότησης
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις

-

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις

4.9.28

Τρέχουσες φορολογικές υπ οχρεώσεις

-

749.868,88

729.851,80

-

-

3.138.209,32

2.050.658,90

749.868,88

1.463.185,14

8.596.809,22

8.476.466,21

6.284.664,86

6.226.578,87

287.043,07

260.816,36

33.208,96

33.206,56

Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις

4.9.29

3.742.399,01

4.246.797,83

2.047.001,14

2.156.984,78

Βραχυπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις

4.9.26

15.649.088,20

17.294.356,13

11.952.630,80

11.713.661,60

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

28.275.339,50

30.278.436,53

20.317.505,76

20.130.431,81

Σύνολο Υποχρεώσεων

31.413.548,82

32.329.095,43

21.067.374,64

21.593.616,95

35.490.739,97

36.347.516,76

35.475.435,94

35.723.420,63

Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων και υποχρεώσεων
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4.4

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής Εταιρείας

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015

∆ιαφορά από

Αποθεµατικό

έκδοση

συν/κων διαφ.

Μετοχικό

µετοχών υπέρ

δραστ/των

Αποτελέσµατα

Κεφάλαιο

το άρτιο

εξωτερικού

εις νέον

4.590.000,00

2.179.016,87

Αποθεµατικά
6.220.726,36

285.549,43

Μη
Σύνολο

(9.994.291,36)

ελεγχουσών

Σύνολο ιδίων

συµµετοχών

κεφαλαίων

3.281.001,30

690.604,81

3.971.606,11

Κέρδη Χρήσης µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Χρήσης µετά από φόρους

-

-

99.238,46

4.183,82

181.393,87

181.393,87
103.422,28

5.805,31
10.985,03

187.199,18
114.407,31

-

-

99.238,46

4.183,82

181.393,87

284.816,15

16.790,34

301.606,49

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από
µειοψηφία

-

-

9.015,90

9.015,90

36.192,83

45.208,73

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού

-

-

62.122,56

-

(62.122,56)

-

-

-

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2015

4.590.000,00

2.179.016,87

6.382.087,38

289.733,25

(9.866.004,15)

3.574.833,35

443.587,98

4.018.421,33

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

4.590.000,00

2.179.016,87

6.382.087,38

289.733,25

(9.866.004,15)

3.574.833,35

443.587,98

4.018.421,33

-

(11.955,86)

8.905,44

156.312,10
-

156.312,10
(3.050,42)

107.914,80
(2.406,67)

264.226,90
(5.457,09)

(11.955,86)

8.905,44

156.312,12

153.261,70

Κέρδη Χρήσης µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
Χρήσης µετά από φόρους

-

-

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από µείωση
κεφαλάιου θυγατρικής

-

-

-

-

2.270,94

-

(2.270,94)

-

-

-

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού

-

-

60.139,07

-

(60.139,07)

-

-

-

Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2016

4.590.000,00

2.179.016,87

-

6.432.541,53

-

298.638,69

-

-

(9.772.102,04)

3.728.095,04

105.508,12

258.769,82

(200.000,00)

(200.000,00)

349.096,11

4.077.191,15

∆ιαφ ορά από

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοι πο την 1η Ιανουαρί ου 2015
Κέρδη Χρήσης µετά απ ό φόρους
Λ οιπ ά συνολικά έσοδα
Σ υγ κεντρωτικά συνολ ικά έσ οδα
Χρήσης µετά από φ όρους

έκδοση
Μ ετοχικό

µετοχών υπέρ

Κεφ άλ αιο

το άρτιο

4.590.000,00
-

2.179.016,87
-

Αποθεµατικά
5.943.517,62

Αποτελ έσµατα

Σ ύνολ ο Ιδίων

εις νέον

Κεφ αλ αίων

2.749.119,64

15.461.654,13

62.049,74

(1.393.900,19)
-

(1.393.900,19)
62.049,74

62.049,74

(1.393.900,19)

(1.331.850,45)

Υπόλοι πο την 31η ∆εκ εµβρί ου 2015

4.590.000,00

2.179.016,87

6.005.567,36

1.355.219,45

14.129.803,68

Υπόλοι πο την 1η Ιανουαρί ου 2016

4.590.000,00

2.179.016,87

6.005.567,36

1.355.219,45

14.129.803,68

Κέρδη Χρήσης µετά απ ό φόρους
Λ οιπ ά συνολικά έσοδα
Σ υγ κεντρωτικά συνολ ικά έσ οδα
Χρήσης µετά από φ όρους

-

-

-

Σχηµατισµός τακτικού απ οθεµατικού

-

Υπόλοι πο την 31η ∆εκ εµβρί ου 2016

4.590.000,00

(9.222,19)

287.479,81
-

287.479,81
(9.222,19)

-

(9.222,19)

287.479,81

278.257,62

-

11.142,48

(11.142,48)

2.179.016,87

6.007.487,65

1.631.556,78

14.408.061,30
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4.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31.12.2016 (έµµεση µέθοδος)

ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 31.12.2016
1.1 - 31.12.2015
Λειτουργ ικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φ όρων
Πλέον/µείον π ροσαρµογές για:
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Απ οτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016
1.1 - 31.12.2015

997.584,61

298.691,28

350.114,95

(1.492.445,82)

190.161,53
(652.931,56)
9.791,58
244.337,21
1.126.183,92

202.236,58
(96.765,52)
4.600,13
1.180.776,27

94.310,80
(322.949,36)
(60.568,16)
648.528,90

93.837,93
1.895.210,86
(300.000,00)
674.228,77

476.972,95
(364.161,75)
(384.055,81)

314.449,09
4.763.679,11
(2.567.491,86)

130.057,59
(691.818,88)
(51.897,65)

256.311,09
3.289.254,14
(2.191.627,02)

(1.148.460,07)
(489.454,69)

(1.224.166,61)
(201.874,25)

(779.261,25)
(1.889,00)

(829.506,16)
-

5.967,92

2.674.134,22

(685.372,06)

1.395.263,79

(136.782,19)
22.276,15

(48.870,81)
(101.464,56)
5.916,44
43.390,34

(47.822,12)
130.732,35

(132.510,00)
(31.734,28)
155.277,39

230.051,52
200.000,00

300.000,00

Πλ έον/µείον προσαρµογ ές γ ια µεταβολ ές λ ογ αριασµών κεφ αλ αίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λ ειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) απ οθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολ ο εισροών/(εκροών) από λ ειτουργ ικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπ ραξιών και λοιπ ών επ ενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων π αγίων π εριουσιακών στοιχείων
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώµατων και άυλων π αγίων στοιχείων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Εισπ ράξεις απ ό π ώληση συµµετοχών
Μερίσµατα εισπ ραχθέντα
Σύνολ ο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

279.996,48
-

-

165.490,44

(101.028,59)

512.961,75

291.033,11

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις/(π ληρωµές) απ ό αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Εισπ ράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων
Μερίσµατα π ληρωθέντα

(573.601,27)
(200.000,00)

34.171,00
(992.105,67)
(303.659,09)

(494.364,14)
-

(382.536,33)
(3.659,09)

Σύνολ ο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ )

(773.601,27)

(1.261.593,76)

(494.364,14)

(386.195,42)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα Χρήσης
(α)+(β)+(γ )
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης Χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης Χρήσης

(602.142,91)
5.300.722,57
4.698.579,66

1.311.511,87
3.989.210,70
5.300.722,57

(666.774,45)
2.447.102,04
1.780.327,59

1.300.101,48
1.147.000,56
2.447.102,04
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1994
(Φ.Ε.Κ υπ’ αρ. 4711/1994). Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο δήµος Αµαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας 40, όπου στεγάζεται επί
ενοικιαζόµενου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 3.912 τ.µ. Η Εταιρεία έχει αριθµό µητρώου 31576/06/Β/94/54 και διάρκεια πενήντα
(50) έτη.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου είναι η έκδοση και εκµετάλλευση περιοδικών, άλλων εντύπων,
ραδιοσταθµών (Athens Radio DJ – Rock Fm – ΛΑΜΨΗ FM ) και η διανοµή τηλεοπτικού προγράµµατος. Ο Όµιλος
δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες των Βαλκανίων. Οι σηµαντικότεροι τίτλοι περιοδικών που εκδίδονται από
τον Όµιλο είναι οι εξής: Madame Figaro – Playboy - Maison Figaro – Celebrity - Pc Magazine – Shape – Top Hotels – Esquire –
Mirror – Harper’s Bazaar – Τηλεθεατής – Τηλέραµα- Ιδέες & Λύσεις για το σπίτι – Casaviva – Γλυκές Αλχηµείες.
Οι παρούσες ατοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν για δηµοσίευση από το
η

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 3 Απριλίου 2017.
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2015 εξελέγησαν τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο θα
διοικήσει την Εταιρεία έως τις 30.6.2018. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τα εξής µέλη:
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο µέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο
µέλος, Νικόλαος Πανόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Carlo Luigi Mandelli, µη εκτελεστικό µέλος Christiana Tettamanzi, µη
εκτελεστικό µέλος Enrico Vigano, εκτελεστικό µέλος, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο µέλος.
Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 14ης Νοεµβρίου 2016, έκανε δεκτή την παραίτηση του µη
εκτελεστικού µέλους (Αντιπροέδρου) κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλη και σε αντικατάστασή του εξέλεξε τoν κο Στέφανο Τρουπάκη
του Σπυρίδωνα και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος µέλους, ήτοι µέχρι τις 30.6.2018.
Ο κος Στέφανος Τρουπάκης είναι ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και αντικατέστησε τον κο Γραφιαδέλη και ως πρόεδρος
της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/08.

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥ ΜΟ

ΘΕΣΗ

Θεοχάρης Φιλιπ π όπ ουλ ος

Πρόεδρος, µη Eκτελ εστικό Mέλος

Ζeno Pellizz ari

Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο, µη Eκτελ εστικό Mέλος

Νικ όλαος Τρουπ άκ ης

Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο µη Eκ τελ εστικ ό Mέλος

Νικ όλαος Πανόπ ουλ ος

∆ ιευθύν ων Σύµβουλ ος, Eκ τελ εστικ ό Μέλ ος

Enric o V igano

Eκτελ εστικό Μέλος

Carlo Luigi Mandelli

Μη Εκτελεστικ ό Μέλ ος

Chris tiana Tettamanz i

Μη Eκτελεστικ ό Μέλ ος

Νικ όλαος Μουζάκης

Α ν εξάρτητο µη Eκ τελεστικ ό Μέλ ος
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Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαµβάνονται τελικώς στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις (µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) που καταρτίζει η εταιρεία Arnoldo Mondadori Editore SpA, µε έδρα το Μιλάνο,
Ιταλία και η οποία κατέχει το 41,99% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µέσω της θυγατρικής της Mondatori International
SPA.
Η δοµή του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.
H.R.S ΕΠΕ
ATTICA MEDIA BULGARIA LTD και η
θυγατρική της:
ATTICA -EVA AD
CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές της:
ATTICA IMAKO MEDIA SRL
ATTICA MEDIA RMN SRL
AIRLINK AE
ATTICA MEDIA SERBIA LTD
INTERNATIONAL RADIO NETWORKS
HOLDING S.A. και η θυγατρική της
INTERNATIONAL RADIO NETWORK Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A.E.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΣΧΕΣΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ε∆ΡΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ / ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ

Ελλάδα

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

66,50%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ελλάδα

50,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET

Ελλάδα

50,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Βουλγαρία

68,84%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Βουλγαρία

44,75%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

Κύπρος

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΟΛΙΚΗ

Ρουµανία
Ρουµανία
Ελλάδα
Σερβία

50,00%
100,00%
100,00%
90,95%

ΕΜΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΕΜΜΕΣΗ
ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεµβούργο

100,00%

ΑΜΕΣΗ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελλάδα

100,00%

ΕΜΜΕΣΗ

Ελλάδα

25,00%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Ελλάδα

49,00%

ΑΜΕΣΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

45

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

4.7

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(∆.Π.Χ.Π.)
4.7.1

Βάση Παρουσίασης

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ‘’∆.Π.Χ.Α.’’
(International Financial Reporting Standards “IFRS’’) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(International Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές διερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”), τα
οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία προετοιµασίας των οικονοµικών
καταστάσεων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους

Κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου, όπως περιγράφονται στη
σηµείωση 4.8 η ∆ιοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε τη λογιστική αξία των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιµήσεις και
οι σχετικές µε αυτές παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος, εκτιµήσεις ειδικευµένων εξωτερικών συµβούλων,
καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι υποκείµενες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιµήσεων
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυµβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν µόνο τη συγκεκριµένη περίοδο, ή και σε
µελλοντικές περιόδους.
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και οι οποίες έχουν την
σηµαντικότερη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου είναι οι ακόλουθες:
Η ∆ιοίκηση διενεργεί έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας και των σηµάτων, όταν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης και τουλάχιστον
σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την λογιστική πολιτική του Οµίλου. Εφόσον υφίσταται ανάγκη αποµείωσης εκτιµά το ύψος αυτής
συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών στην οποία έχει επιµεριστεί η
υπεραξία. Το ανακτήσιµο ποσό της εξεταζόµενης µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών προσδιορίζεται στη βάση της µεγαλύτερης
αξίας µεταξύ της εύλογης αξίας της µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώλησή της (fair value less cost to sell) και της αξίας
χρήσης της (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισµός βασίζεται σε εκτιµήσεις και υποκειµενικές υποθέσεις.
Επιπλέον, η ∆ιοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιµήσεων, τα ακόλουθα:
•

τις ωφέλιµες ζωές και ανακτήσιµες αξίες των αποσβέσιµων ενσώµατων και άυλων παγίων

•

τις ανακτήσιµες αξίες των συµµετοχών των εταιριών σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες, στις ατοµικές οικονοµικές

καταστάσεις
•

το ύψος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για φόρο εισοδήµατος

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συµµόρφωσης µε την εργατική νοµοθεσία
•

την ανακτησιµότητα της αναβαλλόµενης απαίτησης φόρου

Ο προσδιορισµός του φόρου εισοδήµατος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίµησης για το φορολογητέο κέρδος της
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χρήσης. Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον εκτιµηθέντα, η διαφορά
θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήµατος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόµενο φόρο στη χρήση που ο έλεγχος από τις
αρµόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα.
Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων και
οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων,
αφορούν:
(α) Τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Οµίλου στον βαθµό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και
προσαυξήσεις από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
(β) Τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη φορολογία.
(γ) Τις ενδεχόµενες ζηµίες από εκκρεµοδικίες και επισφάλειες από πελάτες και χρεώστες.
(δ) Την ανακτησιµότητα της αξίας των συµµετοχών της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών και συνδεδεµένων
εταιριών καθώς και της υπεραξίας και των σηµάτων που απεικονίζονται στα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου.
(ε) Τις εκτιµήσεις για τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα και τις µελλοντικές ταµειακές ροές στις οποίες στηρίζεται ο έλεγχος
αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών της Εταιρείας και της υπεραξίας του Οµίλου. Σηµειώνεται ότι οι εκτιµήσεις αναφορικά µε
την µελλοντική κερδοφορία των εταιρειών του Οµίλου στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι οικονοµίες της Βουλγαρίας και της Σερβίας
θα παραµείνουν σε τροχιά ανάπτυξης το έτος 2017, ενώ της Ελλάδος ελαφρώς ανοδική για το 2017 και ανοδική από το 2018. Στις
παρούσες οικονοµικές συνθήκες δεν µπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για την επαλήθευση της υπόθεσης αυτής.

4.7.2

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α)

Εφαρµογή νέων και τροποποιηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
Νέα και τροποποιηµένα ∆ΠΧΑ που επηρεάζουν τα ποσά ή/και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου

Α) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
και είναι υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) Λογιστική για επένδυση σε από κοινού δραστηριότητα (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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’, όπως αυτή ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 3. Η εφαρµογή αυτών των
τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
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Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν ότι η µέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που δηµιουργούνται από µια
δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης διευκρινίζουν πως
τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα
άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µόνο σε περιορισµένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο
εκφράζεται ως µέτρο των εσόδων, ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών οφελών του άυλου
περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσουν τις «διαρκείς φυτείες» στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 και όχι του ∆ΛΠ 41, επιτρέποντας να
λογιστικοποιούνται ως ενσώµατα πάγια και να επιµετρώνται µεταγενέστερα στο κόστος ή στην αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 16. Επίσης εισάγει τον ορισµό για τις «διαρκείς φυτείες». Οι τροποποιήσεις αυτές δε έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις - µέθοδος της καθαρής θέσης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

Τροποποιείται το ∆ΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλογή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς εταιρείες µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση δεν σκοπεύει να επιλέξει
την µέθοδο της καθαρής θέσης για την λογιστικοποίηση των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιουλίου 2016)
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 τροποποιεί τα ακόλουθα πρότυπα ως εξής:

∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ∆ιακρατούµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ∆ΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονοµική οντότητα επαναταξινοµήσει ένα περιουσιακό
στοιχείο από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή» ή αντίστροφα και τις περιπτώσεις στις οποίες η
λογιστική του «διακρατούµενου προς διανοµή» διακόπτεται.

∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

Συµπληρωµατικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο µία συµφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που αφορούν
σε συµψηφισµούς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις

∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους

48

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

∆ιευκρινίζει ότι τα εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του προεξοφλητικού επιτοκίου για
παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να εκφράζονται στο ίδιο νόµισµα όπως και οι παροχές
που πρέπει να καταβληθούν.

∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά

∆ιευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που
αναφέρεται στο πρότυπο.
Η εφαρµογή των βελτιώσεων δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2016)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 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. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της
Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την υποχρέωση
ενοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2016)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την
υποχρέωση ενοποίησης. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία.

Β) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν τεθεί σε ισχύ αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµα από την Ε.Ε.:

∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς να
συνεχίσει να υπολογίζει, µε κάποιες περιορισµένες αλλαγές, τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων λογαριασµών ρυθµιζόµενων
τιµών», σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά την αρχική υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ όσο και
στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Ο στόχος του ∆ΠΧΑ 14 είναι να διευκρινίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς για τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων λογαριασµών ρυθµιζόµενων τιµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιµή που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στον
Όµιλο/την Εταιρεία.
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Γ) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ:
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (2014) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)

Η οριστική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39. Το
πρότυπο περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τοµείς:

• Ταξινόµηση και επιµέτρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου στο
οποίο διακρατούνται και των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών ροών τους. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει την
κατηγορία «εύλογης αξίας µέσω λοιπών συνολικών εσόδων» για ορισµένα χρεόγραφα. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
ταξινοµούνται µε παρόµοιο τρόπο όπως στο ∆ΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την επιµέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου της οντότητας.

• Αποµείωση. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει µια προσέγγιση «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών» για την επιµέτρηση της
αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητο να προηγηθεί ένα πιστωτικό
γεγονός για να αναγνωριστεί µία πιστωτική ζηµία.

• Η λογιστική αντιστάθµισης. Εισάγει µια προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης που έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραµµιστεί
περισσότερο µε το πώς οι οικονοµικές οντότητες αναλαµβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου κατά την ανάληψη
χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.

• ∆ιαγραφή. Οι κανόνες για την διαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µεταφέρθηκαν από το
∆ΛΠ 39.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του
προτύπου, µέχρις ότου ο Όµιλος να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση.

∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2018)

Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων που εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. Παρέχονται
οδηγίες σχετικά µε θέµατα όπως είναι η χρονική στιγµή αναγνώρισης του εσόδου, λογιστικοποίηση µεταβλητού τιµήµατος, το
κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης και διάφορα συναφή θέµατα. Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για
τα έσοδα. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του
προτύπου, µέχρις ότου ο Όµιλος να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση.
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Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:

∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019)
Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζονται, επιµετρώνται, παρουσιάζονται και γνωστοποιούνται οι
µισθώσεις. Όσον αφορά τον µισθωτή, το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο λογιστικό µοντέλο βάσει του οποίου ο µισθωτής

αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σε όλες τις συµβάσεις µίσθωσης, εκτός αν αυτές έχουν διάρκεια
µικρότερη των 12 µηνών ή το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µικρής αξίας. Ο εκµισθωτής συνεχίζει να ταξινοµεί τις
µισθώσεις σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µε λογιστική προσέγγιση ουσιαστικά αµετάβλητη σε σχέση µε το ∆ΛΠ 17. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του προτύπου, µέχρις
ότου ο Όµιλος να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση.

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) Αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε την αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε
µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές που έχουν προκύψει από δάνεια που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν
αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

∆ΛΠ 7 (Τροποποίηση) Πρόταση γνωστοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2017)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες θα πρέπει να παρέχουν γνωστοποιήσεις που να επιτρέπουν στους χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προέρχονται από χρηµατοδοτικές λειτουργίες. Η
∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.

∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018)

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τρεις πτυχές του προτύπου (προσδιορισµός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση
µε τον πελάτη, τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν σε µια σχέση εντολέα και πράκτορα και την αδειοδότηση) και
παρέχουν κάποιες µεταβατικές διευκολύνσεις για τις τροποποιηµένες και ολοκληρωµένες συµβάσεις.

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόµηση και επιµέτρηση των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό των παροχών που εξαρτώνται από την αξία
των µετοχών, εµπεριέχουν όρους απόδοσης και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό χειρισµό των τροποποιήσεων σε
όρους προγραµµάτων που µεταβάλουν µια παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε
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συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε την ταξινόµηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των
µετοχών µε χαρακτηριστικά καθαρού διακανονισµού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω
τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

∆.Π.Χ.Α. 10 και ∆.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) Πώληση ή Εισφορά Περιουσιακών Στοιχείων µεταξύ ενός Επενδυτή και της
Συγγενούς του Επιχείρησης ή Κοινοπραξίας (η ηµεροµηνία εφαρµογής αναβλήθηκε επ’ αόριστο)

Οι τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και στο ∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες διευκρινίζουν το χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων από έναν επενδυτή στη
συγγενή του επιχείρηση ή κοινοπραξία, ως ακολούθως:
απαιτείται πλήρης αναγνώριση στις οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή του κέρδους ή της ζηµιάς που προκύπτει από την
πώληση ή εισφορά περιουσιακού στοιχείου που συνιστά επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων)
απαιτείται µερική αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµιάς σε περιπτώσεις όπου τα περιουσιακά στοιχεία δε συνιστούν επιχείρηση,
δηλαδή το κέρδος ή η ζηµιά αναγνωρίζεται µόνο κατά ποσοστό της συµµετοχής µη σχετιζόµενων επενδυτών σε αυτή τη συγγενή
εταιρεία ή κοινοπραξία.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή της συναλλαγής, δηλαδή είτε η πώληση ή εισφορά περιουσιακών
στοιχείων πραγµατοποιείται από έναν επενδυτή που µεταφέρει µετοχές σε µια θυγατρική που κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία
(καταλήγοντας σε απώλεια ελέγχου της θυγατρικής), είτε µε απευθείας πώληση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

∆.Π.Χ.Α. 4 (Τροποποίηση) Εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα µε το ∆.Π.Χ.A. 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Η τροποποίηση στο ∆.Π.Χ.Α. 4 παρέχει δύο επιλογές στις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4:
επιλογή που επιτρέπει στις οντότητες να επαναταξινοµήσουν, από την κατάσταση αποτελεσµάτων στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εσόδων, µέρος από τα έσοδα ή έξοδα που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προσδιορισµένα
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (προσέγγιση overlay).
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α. 9 για τις οντότητες των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η
έκδοση συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 4. (προσέγγιση deferral).

Η εφαρµογή και των δύο προσεγγίσεων είναι προαιρετική και η οντότητα επιτρέπεται να σταµατήσει την εφαρµογή τους πριν από
την εφαρµογή του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.

52

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

∆.Λ.Π. 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς Επενδύσεις σε Ακίνητα

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Τροποποιεί την παράγραφο 57 του ∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα και ορίζει ότι µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να
µεταφέρει ένα ακίνητο από και προς τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και µόνο όταν, µπορεί να τεκµηριωθεί η αλλαγής χρήσης.
Αλλαγή χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληρεί ή παύει να πληρεί, τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις
προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από µόνη της δεν αποτελεί τεκµηριωµένη αλλαγής στη χρήση. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆.Π.Χ.Α. 2014-2016
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2014-2016 τροποποιεί τα ακόλουθα πρότυπα ως εξής:
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

∆ιαγράφει τις βραχυπρόθεσµες εξαιρέσεις των παραγράφων Ε3 – Ε7 του ∆.Π.Χ.Α. 1, επειδή έχουν καλύψει τον σκοπό τους

∆.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017)

Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10 – Β16, ισχύουν για τις συµµετοχές που
αναφέρονται στην παράγραφο 5 και έχουν ταξινοµηθεί ως προοριζόµενες προς πώληση, ως προοριζόµενες για διανοµή ή ως
διακοπείσες δραστηριότητες σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Προοριζόµενα προς Πώληση
και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες.

∆.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Η επιλογή για επιµέτρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων µιας επένδυσης σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία από
οργανισµό διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλων υπαγόµενων οντοτήτων, εφαρµόζεται επένδυση προς επένδυση κατά την
αρχική αναγνώριση.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.

∆ιερµηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολή τιµήµατος (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)

Η διερµηνεία καλύπτει τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ή µέρος των συναλλαγών όπου:
•

υπάρχει τίµηµα που εκφράζεται ή αποτιµάται σε ξένο νόµισµα
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•

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

η εταιρεία αναγνωρίζει προκαταβολή ή υποχρέωση αναβαλλόµενου εσόδου σχετικά µε το τίµηµα αυτό, πριν την
αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου; και

•

η προκαταβολή ή υποχρέωση αναβαλλόµενου εσόδου είναι µη νοµισµατικά στοιχεία

Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών κατέληξε στο ακόλουθο συµπέρασµα:

•

η ηµεροµηνία της συναλλαγής, για σκοπούς προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, είναι η ηµεροµηνία της
αρχικής αναγνώρισης της µη νοµισµατικής προκαταβολής ή υποχρέωσης αναβαλλόµενου εσόδου.

•

Στις περιπτώσεις πολλαπλών πληρωµών ή εισπράξεων προκαταβολών, προσδιορίζεται µια ηµεροµηνία συναλλαγής για
κάθε πληρωµή ή είσπραξη.

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

4.8

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
4.8.1

Βάση Ενοποίησης

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης περιλαµβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την Εταιρεία, είτε µε την κατοχή
της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µε την εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που
τους παρέχει ο Όµιλος. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος.

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της θυγατρικής,
αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης είναι µεγαλύτερη της εύλογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως
υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι µικρότερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα
αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο. Τα δικαιώµατα των µετόχων της µειοψηφίας εµφανίζονται στην
αναλογία της µειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν.
Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσµατα χρήσης θυγατρικών, οι οποίες
αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων
χρήσης, από την ηµεροµηνία απόκτησης τους ή µέχρι την ηµεροµηνία πώλησής τους, αντίστοιχα.

Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναµορφώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειµένου τα κονδύλια να
είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Οµίλου.
Κατά την ενοποίηση, όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζηµίες µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου
απαλείφονται. Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες φέρονται στο
κόστος απόκτησής τους µειωµένο µε µετέπειτα προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και
οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συµµετοχών σε σχέση µε την ανακτήσιµη αξία τους,
στη βάση της µεγαλύτερης αξίας µεταξύ της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώλησή τους (fair value
less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use).
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4.8.2

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες οι εταιρείες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του
Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών των συγγενών εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία που
ο Όµιλος αποκτά την ουσιώδη επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου
επί των ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της επένδυσης, η λογιστική αξία της
επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή
ενδεχόµενες υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. Τα αποτελέσµατα
των συναλλαγών µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου και των συγγενών, απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις
συγγενείς επιχειρήσεις.
Στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συγγενείς αποτιµώνται στην αξία κτήσης και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους ετησίως ή σε ενδιάµεσες περιόδους όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αποµείωσης

4.8.3

Κοινοπραξίες (οντότητες ελεγχόµενες από κοινού)

Κοινοπραξία θεωρείται η εταιρεία που ελέγχεται από κοινού από τον Όµιλο και από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε τις οποίες
ο Όµιλος έχει συνάψει συµφωνία. Οι κοινοπραξίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη το
ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος την ηµεροµηνία ενοποίησης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, γίνεται ενσωµάτωση του ποσοστού του
Οµίλου από όλες τις αναλυτικές γραµµές εσόδων, εξόδων, ενεργητικού, παθητικού και ταµιακών ροών της κοινοπραξίας, µε εκείνες
που εµφανίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Κοινοπραξίες µε επουσιώδη επιρροή στα αποτελέσµατα και στα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων του Οµίλου ενοποιούνται
µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών που προκύπτει από πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού προς τις
κοινοπραξίες και αντιστοιχεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας.
Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιο που του αναλογεί από τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την αγορά στοιχείων
ενεργητικού, που προέρχονται από την κοινοπραξία έως ότου διαθέσει τα συγκεκριµένα στοιχεία σε ένα τρίτο µέρος. Ωστόσο εάν η
ζηµία που προκύπτει από τη συναλλαγή καταδεικνύει, ότι υπάρχει µείωση της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας ή ζηµίας λόγω
απαξίωσης, τότε η ζηµία αυτή αναγνωρίζεται άµεσα.
Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, για να είναι συνεπείς µε αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των κοινοπραξιών συµπίπτει µε αυτή της µητρικής Εταιρείας.
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4.8.4

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Συναλλαγµατικές µετατροπές

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του πρωτεύοντος
οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων
συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.

(γ) Εταιρείες του Οµίλου
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου (καµία εκ των οποίων δεν έχει νόµισµα
υπερπληθωριστικής οικονοµίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου
γίνεται ως εξής:
i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
ii. Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου.
iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της
καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση εταιρείας εξωτερικού, οι
συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του κέρδους ή ζηµίας από την
πώληση.
Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό,
αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εξωτερικού και µετατρέπονται µε βάση την τιµή
συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς.

4.8.5

Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους, µειωµένες κατά τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η διοίκηση επανεξέτασε την ωφέλιµη ζωή των παγίων, και
επαναπροσδιόρισε τους συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν ανα κατηγορία παγίων από 1.1.2015 ως εξής:
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Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

6-12%

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

10%

Μεταφορικά µέσα

10%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10%-20%

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
αφορούν.

4.8.6
•

Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την απόκτηση µεριδίων συµµετοχής σε θυγατρικές και συγγενείς
επιχειρήσεις, πέραν της εύλογης αξίας των κατ’ αναλογία αποκτηθέντων επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεών τους. Η υπεραξία, που σχετίζεται µε επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2004,
απεικονίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και δεν αποσβένεται αλλά αποµειώνεται αν
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η
αποµείωση. Η υπεραξία σε σχέση µε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις απεικονίζεται ως µέρος της αξίας της επένδυσης.

Για τη διενέργεια των ελέγχων αποµείωσης το ποσό της υπεραξίας κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Η
µονάδα ταµειακών ροών είναι η µικρότερη προσδιορίσιµη οµάδα στοιχείων ενεργητικού που δηµιουργεί ανεξάρτητες ροές. Ζηµιές
αποµείωσης που σχετίζονται µε την υπεραξία δεν αναστρέφονται σε µελλοντικές περιόδους. Ο Όµιλος πραγµατοποιεί έλεγχο για
αποµείωση υπεραξίας στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε χρήσης και οποτεδήποτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αποµείωσης.
Η υπεραξία σε σχέση µε επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που προέκυψε πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004 ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ - αποσβέσθηκε ολοσχερώς µε την κατ’ ευθείαν καταχώρησή της στα αποτελέσµατα εις νέο.

•

Σήµατα, άδειες και δικαιώµατα

Τα σήµατα, οι άδειες και τα δικαιώµατα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, δεν αποσβένονται αλλά αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις, γίνεται πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας τους. Ο Όµιλος πραγµατοποιεί έλεγχο για αποµείωση στις 31 ∆εκεµβρίου
κάθε χρήσης και οποτεδήποτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις αποµείωσης.
•

Λογισµικό

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 5 χρόνια.
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Φωτογραφικό αρχείο

Το φωτογραφικό αρχείο αποτιµάται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του η οποία ανέρχεται σε 20 χρόνια.

•

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.

Κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, η ∆ιοίκηση εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και ασώµατων
ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, περιλαµβανοµένης και της υπεραξίας, προκειµένου να διαπιστώσει αν υφίσταται
ένδειξη αποµείωσής τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι
ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς από την αποµείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Όταν δεν είναι
δυνατόν να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος και η Εταιρεία εκτιµά την
ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία ανήκει. Ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται οποτεδήποτε
υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων.
Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας του µείον τα έξοδα για να
πραγµατοποιηθεί η πώλησή του (fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης του (value in use). Για τον υπολογισµό της αξίας
χρήσης του στοιχείου, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα,
προ-φόρου εισοδήµατος, προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς όσον αφορά στην
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.
Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από
το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του
αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσµατα της χρήσης.
Όταν, µεταγενέστερα, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό λογιστικό
υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε
αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) στα
προηγούµενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσµατα της
χρήσεως. Η ζηµιά που προκύπτει από την αποµείωση της υπεραξίας αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα της χρήσης και
δεν αναστρέφεται σε επόµενες περιόδους.

4.8.7

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη
αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος
ολοκλήρωσης και το εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο FIFO και περιλαµβάνει τις δαπάνες απόκτησης, παραγωγής και
µεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης τους. Η Θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Τηλέραµα Α.Ε. ακολουθεί την µέθοδο του µέσου
σταθµικού κόστους από την οποία δεν προκύπτουν ουσιαστικές διαφορές για τον Όµιλο.
Προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα αποθέµατα και καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσης που εµφανίζονται.
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Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από την στιγµή που ο Όµιλος
καθίσταται συµβαλλόµενος του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
Ο Όµιλος αποαναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο µόνον όταν τα συµβατικά δικαιώµατα των ταµειακών ροών από το στοιχείο
αυτό λήξουν, ή όταν µεταβιβάζει το περιουσιακό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας αυτού
του στοιχείου σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Εάν ο Όµιλος δεν µεταβιβάζει αλλά παρακρατά ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας και συνεχίζει να ελέγχει το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο, διατηρεί τα δικαιώµατά του
επί του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει όλες τις τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον.

4.8.9

Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν ο Όµιλος έχει ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει κάποια απαίτηση , σχηµατίζει πρόβλεψη για
αποµείωση της απαίτησης η οποία βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που παρουσιάζεται.

4.8.10 ∆ιαθέσιµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες άµεσης
ρευστοποίησης επενδύσεις µε αρχική λήξη εντός 3 µηνών.

4.8.11 Κόστος ∆ανεισµού
Το κόστος δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά.

4.8.12 ∆άνεια Τραπεζών
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

4.8.13 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Οι παροχές λόγω συνταξιοδότησης περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες
και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
εκάστοτε ισολογισµού, από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου ‘’Projected unit credit’’. Για τον υπολογισµό του
επιτοκίου προεξόφλησης χρησιµοποιείται η µέθοδος της καµπύλης επιτοκίου (Full Yield Curve). Η καµπύλη επιτοκίου (Yield
Curve) χρησιµοποιεί δεδοµένα από δείκτες οµολόγων iBoxx ΑA-rated που παράγονται από την International Index Company.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα καταχωρούνται στα
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα.
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4.8.14 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις γίνονται όταν ο Όµιλος µπορεί να διαµορφώσει µία αξιόπιστη εκτίµηση για µία εύλογη νοµική ή συµβατική
υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικών πόρων για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης και η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

4.8.15 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

4.8.16 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4.8.17 Αναγνώριση εσόδου
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει αγαθά και
υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, επιστροφές, ΦΠΑ και
άλλους φόρους που σχετίζονται µε τις πωλήσεις.
Οι πωλήσεις προϊόντων από κυκλοφορία αναγνωρίζονται για όσα τεύχη έχουν τεθεί στην κυκλοφορία έως και την ηµεροµηνία
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε την εκκαθάριση των πωληθέντων τευχών του πρακτορείου διανοµής. Τα
έσοδα διαφήµισης αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που το αντίστοιχο τεύχος τεθεί σε κυκλοφορία.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρµόσιµο
πραγµατικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις, οι
οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα δικαιώµατα των µετόχων έχουν οριστικοποιηθεί µε την
έγκριση της διανοµής των µερισµάτων από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της επενδυσιοδόχου εταιρείας.

4.8.18 Η Εταιρεία ως µισθωτής-εκµισθωτής.
Οι µισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή,
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται καταχωρούνται στα αποτελέσµατα καθ’ όλη τη διάρκεια
της µίσθωσης.

4.8.19 Κρατικές Επιδοτήσεις
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν την επιδότηση ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται στην
εύλογή τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι λήψης της θα
τηρηθούν. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων σε ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των επιχορηγούµενων παγίων. Οι
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται
για την συστηµατική συσχέτιση τους µε τα επιχορηγούµενα έξοδα.
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4.8.20 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προς πώληση
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση αν η λογιστική αξία τους πρόκειται να
ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας συναλλαγής πώλησης και όχι από παραγωγική χρήση. Για να συµβεί αυτό, το περιουσιακό στοιχείο
πρέπει να είναι διαθέσιµο για άµεση πώληση στην τρέχουσα κατάσταση του και η πώληση του πρέπει να είναι πολύ πιθανή. Η
διοίκηση πρέπει να έχει δεσµευτεί σε πρόγραµµα πώλησης που αναµένεται να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως
ολοκληρωµένη πώληση το αργότερο σε ένα έτος από την ηµεροµηνία της κατάταξής του ως διαθέσιµο προς πώληση.
Η επιµέτρηση των διαθέσιµων προς πώληση συµµετοχών γίνεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής τους αξίας (πριν την
κατάταξή τους) και της εύλογής αξίας µειωµένης κατά τα κόστη της πώλησης τους.

4.8.21 Φορολογία
Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου
και αφορά τον τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο κάθε µίας εκ των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, βάσει της
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας της χώρας λειτουργίας τους.
Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου. Το
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, διότι
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που
ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Αναβαλλόµενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που θα καταβληθεί ή είναι επιστρεπτέο σε µελλοντικές περιόδους
και αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας
ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός
από µία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αφορούν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες.
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές
και συγγενείς, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό
ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον.
Το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού ή ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται κατά το ποσό το οποίο δεν είναι πλέον πιθανό να ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών
µελλοντικών φορολογητέων κερδών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιµώνται µε φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να
εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
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κεφάλαια. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν οι εταιρείες έχουν νόµιµο δικαίωµα να
συµψηφίσουν τα καταχωρηθέντα ποσά και επιπλέον προτίθενται είτε να εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν το καθαρό υπόλοιπο είτε να
εισπράξουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως.

4.8.22 Συνέχιση των δραστηριοτήτων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε την προϋπόθεση της συνέχισης των δραστηριοτήτων του συνόλου των εταιρειών
του Οµίλου. Για τις θυγατρικές εταιρίες Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.

και HRS M. ΕΠΕ που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες

οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των
άρθρων 47 ή και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι σωρευµένες ζηµιές τους χρηµατοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό δανεισµό που
εξασφαλίζεται χάρη στην στήριξη του Οµίλου. Για τις θυγατρικές Attica Media Serbia LTD, Attica Media Bulgaria (εταιρείες
εξωτερικού), INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A. και Civico Ltd. συντρέχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις βάσει
της τοπικής νοµοθεσίας.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων των συγκεκριµένων Εταιριών είναι εξασφαλισµένη λόγω της
δέσµευσης των κύριων µετόχων της µητρικής εταιρείας να στηρίξουν οικονοµικά τον Οµίλου στο προβλεπτό µέλλον.
Οι εταιρείες Attica Media RMN SRL (πρώην PBR Publishing SRL) και Attica Imako Media SRL έχουν αναστείλει την εκδοτική τους
δραστηριότητα και κατά συνέπεια έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρµογές στα κονδύλια του ενεργητικού, παθητικού και
αποτελεσµάτων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου παρακολουθεί την ρευστότητα και τις ανάγκες όλων των Εταιρειών του Οµίλου σε
κεφάλαια κίνησης τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη βάση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ήδη εγκεκριµένες και
διαθέσιµες γραµµές δανεισµού είναι επαρκείς για τις ανάγκες του Οµίλου στο άµεσο προβλεπτό µέλλον.

Το υπόλοιπο του οµολογιακού δανείου της µητρικής Εταιρείας µε την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2016 ήταν 5.324 χιλ. εύρω και
είναι πληρωτέο

την 31.12.2017, συνεπώς το σύνολο του υπολοίπου του παραπάνω δανείου περιλαµβάνεται στις

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Ήδη η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε την Τράπεζα, µε αναµενόµενη θετική κατάληξη, για την
τροποποίηση του προγράµµατος αποπληρωµής του δανείου.

4.8.23 Πορεία εργασιών

Συνολικά το 2016 χαρακτηρίστηκε τελικώς από στασιµότητα στο ΑΕΠ , παρά τις προσδοκίες για θετικό ρυθµό ανάπτυξης που
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκειά του έτους . Το τελευταίο τρίµηνο του 2016 έκλεισε µε αρνητικό πρόσηµο ανατρέποντας τις αρχικές
θετικές προβλέψεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη αβεβαιότητα για το κλείσιµο της δεύτερης αξιολόγησης
του Ελληνικού προγράµµατος,

δηµιουργεί αµφιβολίες ακόµη και για την επίτευξη σηµαντικά χαµηλότερων θετικών ρυθµών

ανάπτυξης από αυτή των αρχικών. προβλέψεων για το 2017 που έκαναν λόγο για ρυθµό ανάπτυξης κοντά στο 2,5%. ,
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και του Όµιλου παρακολουθεί στενά τις παραπάνω οικονοµικές εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να λάβει
άµεσα µέτρα σε τυχόν δυσµενείς συνθήκες. Στο παραπάνω πλαίσιο της λήψης άµεσων µέτρων αντιστάθµισης των οικονοµικών
κίνδυνων εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε πρόγραµµα περικοπής κόστους κατά το β’ εξάµηνο της χρήσης 2015, του οποίου τα
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αποτελέσµατα είχαν πλήρη επίπτωση στο έτος 2016. Έχοντας λάβει τα παραπάνω µέτρα ο Όµιλος κατάφερε να αντισταθµίσει σε
επίπεδο αποτελεσµάτων µέρος της απώλειας έσοδων.
Ως αποτέλεσµα και των παραπάνω

ενεργειών και εξελίξεων παρόλο που συνολικά ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της

Εταιρείας παρουσίασε µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 7,61% και 12,79% αντίστοιχα, τα αποτέλεσµα προ
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου και της Εταιρείας
παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 51,56% και 5,82% αντίστοιχα και ανήλθαν για τον Όµιλο σε 2.558,27 χιλ. ευρώ
έναντι 1.687,95 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση, και για την Εταιρεία σε 1.032,39 ευρώ έναντι 975,62 ευρώ την προηγούµενη
χρήση. Η βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων οφείλετε στο γεγονός ότι αν και το µεικτό περιθώριο κέρδους του Οµίλου και
της Εταιρείας παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο το κόστος διοίκησης και διάθεσης (προ αποσβέσεων) εµφάνισε σηµαντική µείωση σε
ποσοστό 12,80% για τον Όµιλο και 17,70% για την Εταιρεία.
Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε εβδοµαδιαία βάση την εξέλιξη των διαφηµιστικών εσόδων και των εσόδων κυκλοφορίας, ενώ
ταυτόχρονα διερευνά τις δυνατότητες απόκτησης ή δηµιουργίας νέων επιχειρηµατικών µονάδων η λειτουργία των οποίων θα
βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές του Οµίλου, ώστε να λειτουργούν µε ιδιαιτέρως χαµηλό πρόσθετο κόστος (θεµατικά
Internet sites, νέοι τίτλοι περιοδικών συµπληρωµατικοί στους ήδη υπάρχοντες, µουσικά

ραδιόφωνα, θεµατικά τηλεοπτικά

κανάλια,συνδροµητικές υπηρεσίες µέσω διαδικτύου), στοχεύοντας σε υψηλή απόδοση & χαµηλό ρίσκο.

4.9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.9.1

Κύκλος εργασιών-Λοιπά έσοδα

Ο κύκλ ος εργ ασιών του Οµίλου και της Εταιρείας και τα λ οιπ ά έσοδα αναλύον ται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ

Έ σοδα απ ό κ υκ λοφορία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016
21.470.915,31

1.1 - 31.12.2015
24.395.039,12

Έ σοδα απ ό διαφήµιση

1.1 - 31.12.2016
12.465.120,92

1.1 - 31.12.2015
14.162.621,82

12.619.285,51

11.541.929,45

3.564.544,84

3.711.525,01

Έ σοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών

4.046.697,61

5.007.924,82

3.597.517,09

4.454.865,51

Ά λ λα έσοδα
Σύνολ ο

1.785.109,25

2.263.877,97

1.599.038,70

2.010.561,07

39.922.007,68

43.208.771,36

21.226.221,55

24.339.573,41

237.303,40

432.689,17

111.922,08

235.005,85

Λ οιπ ά έσοδα

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση κατά 3.286,76 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 7,61%. Ο κύκλος εργασιών της
Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά 3.113,35 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ήτοι ποσοστό 12,79%.

4.9.2

Τοµείς δραστηριοτήτων

Κύριο αντικείµενο των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι η έκδοση περιοδικών κυρίως στην Ελληνική επικράτεια αλλά και στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µέσω θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (Βουλγαρία, Σερβία,).
Παράλληλα, ο Όµιλος ασχολείται µε την εκµετάλλευση ραδιοφωνικών σταθµών σε Ελλάδα και τη διανοµή τηλεοπτικού
προγράµµατος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι αναφερόµενες δραστηριότητες αποτελούν ενιαίο τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Media) για την λήψη αποφάσεων από
τη ∆ιοίκηση του Οµίλου. Η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα παρουσιάζεται µε την ίδια βάση όπως και η εσωτερική
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πληροφόρηση που παρέχεται στους επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών
αποφάσεων είναι ο διευθύνων σύµβουλος και το διοικητικό συµβούλιο το οποίο αποφασίζει την κατανοµή πόρων σε κάθε τοµέα
και προβαίνει σε εκτίµηση της απόδοσής του.
Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όµιλος είναι οργανωµένος στους εξής δύο λειτουργικούς (γεωγραφικούς) τοµείς:
Εσωτερικό και Εξωτερικό. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (τοµέας εσωτερικού), σε χώρες των Βαλκανίων και στη
Κύπρο (τοµέας εξωτερικού) µέσω θυγατρικών εταιρειών. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου είναι οργανωµένη αντίστοιχα,
προκειµένου να διενεργείται αποτελεσµατικά ο οικονοµικός έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργικών
τοµέων.

Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα

1.1 - 31.12.2016

Τοµέας
Εσωτερικού

Τοµέας
Εξωτερικού

Σύνολ ο

Εγ γραφ ές
ενοποίησης

Κύκλος εργασιών

36.075.407,05

4.341.468,31

40.416.875,36

494.867,68

Μείον : Κόστος π ωληθέντων

16.455.431,19

2.349.919,17

18.805.350,36

494.867,68

Μ ικτό κέρδος

19.619.975,86

1.991.549,14

21.611.525,00

Άλλα έσοδα

254.285,09

Μείον : Λειτουργικά έξοδα
Κέρδη εκµεταλ λεύσεως

17.328.701,12
2.545.559,83

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) / Απ οτελέσµατα
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επ ενδυτικής δραστηριότητας
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων

(890.647,21)
1.654.912,62

Μείον: Φόρος εισοδήµατος

687.168,62

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φ όρους

967.744,00

1.1 - 31.12.2015

Τοµέας
Εσωτερικού

12.000,00
2.181.003,23
(177.454,09)

(64.873,92)
(242.328,01)
46.189,08
(288.517,09)
Τοµέας
Εξωτερικού

-

39.922.007,68
18.310.482,68
21.611.525,00

266.285,09

28.981,69

237.303,40

19.509.704,35
2.368.105,74

28.981,69
-

19.480.722,66
2.368.105,74

(415.000,00)

(1.370.521,13)

(955.521,13)
1.412.584,61
733.357,70
679.226,91

Σύνολ ο

(415.000,00)
(415.000,00)
Εγ γραφ ές
ενοποίησης

Κύκλος εργασιών

39.958.926,11

4.194.916,92

44.153.843,03

945.071,67

Μείον : Κόστος π ωληθέντων

18.590.839,12

2.178.442,64

20.769.281,76

945.071,67

Μ ικτό κέρδος

21.368.086,99

2.016.474,28

23.384.561,27

Άλλα έσοδα

Οµιλ ος

-

997.584,61
733.357,70
264.226,91

Οµιλ ος

43.208.771,36
19.824.210,09
23.384.561,27

441.674,15

12.015,02

453.689,17

21.000,00

432.689,17

Μείον : Λειτουργικά έξοδα
Κέρδη εκµεταλ λεύσεως

20.350.517,55
1.459.243,59

2.002.016,12
26.473,18

22.352.533,67
1.485.716,77

21.000,00
-

22.331.533,67
1.485.716,77

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) / Απ οτελέσµατα
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επ ενδυτικής δραστηριότητας

(2.593.199,92)

31.174,43

(2.562.025,49)

1.375.000,00

Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων

(1.133.956,33)

57.647,61

(1.076.308,72)

1.375.000,00

298.691,28

15.000,00

111.492,10

1.360.000,00

187.199,18

Μείον: Φόρος εισοδήµατος

91.003,52

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φ όρους

31.12.2016

(1.224.959,85)
Τοµέας
Εσωτερικού

5.488,58
52.159,03
Τοµέας
Εξωτερικού

96.492,10
(1.172.800,82)

Σύνολ ο

Εγ γραφ ές
ενοποίησης

(1.187.025,49)

Οµιλ ος

Σύνολο ενεργητικού τοµέα

48.815.379,12

7.253.327,68

56.068.706,80

(20.577.966,83)

35.490.739,97

Σύνολο υπ οχρεώσεων τοµέα

31.120.114,68

7.198.948,52

38.319.063,20

(6.905.514,38)

31.413.548,82

3.703.318,69

139.773,37

3.843.092,06

(145.000,00)

3.698.092,06

Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις

31.12.2015

Τοµέας
Εσωτερικού

Τοµέας
Εξωτερικού

Σύνολ ο

Εγ γραφ ές
ενοποίησης

Οµιλ ος

Σύνολο ενεργητικού τοµέα

49.046.956,14

7.735.179,58

56.782.135,72

(20.434.618,96)

36.347.516,76

Σύνολο υπ οχρεώσεων τοµέα

31.507.765,03

7.402.074,91

38.909.839,94

(6.580.744,51)

32.329.095,43

3.909.334,25

144.661,66

4.053.995,91

(145.000,00)

3.908.995,91

Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις
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4.9.3

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Κόστος πωληθέντων

Το κ όστος π ωληθέν των του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016
6.369.561,13

1.1 - 31.12.2015
6.123.500,21

1.1 - 31.12.2016
4.984.734,18

1.1 - 31.12.2015
5.012.519,66

Α µοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού

3.253.734,15

3.559.605,86

1.181.968,14

1.506.570,57

Α µοιβές & έξοδα τρίτων

8.873.218,21

9.700.520,83

4.719.367,20

5.314.583,45

461.317,96

509.691,60

263.531,53

285.945,86

34.476,61

53.819,90

Κόστος απ οθεµάτων

∆ ιάφορα έξοδα
Α π οσβέσεις
Προβλέψεις
Σ ύνολ ο

4.9.4

(681.825,38)

(122.928,31)

18.310.482,68

19.824.210,09

-

-

(348.885,44)

(89.935,49)

10.800.715,61

12.029.684,05

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας

Τα έξοδα διοικητικ ής λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύον ται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016
1.733.034,27

1.1 - 31.12.2015
1.991.446,78

1.1 - 31.12.2016
1.078.943,05

1.1 - 31.12.2015
1.214.774,86

Α µοιβές & έξοδα τρίτων

1.327.793,18

1.164.731,21

361.527,88

370.194,87

Παροχές τρίτων

1.527.121,99

1.792.090,89

766.319,78

872.187,03

71.000,00

55.499,33

∆ ιάφορα έξοδα

608.008,54

768.005,08

369.656,01

Α π οσβέσεις

155.685,58

148.416,68

94.310,80

93.837,93

7.028,08

(23.305,65)

Α µοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού

Α µοιβές ∆ .Σ.

Προβλέψεις
Σύνολ ο

4.9.5

(5.593,24)
5.417.050,32

(4.627,91)
5.915.562,06

-

457.765,15

2.677.785,60

2.985.454,19

Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης

Τα έξοδα λ ειτουργίας διάθεσης του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
Α µοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού
Α µοιβές & έξοδα τρίτων
∆ ιάφορα έξοδα
Α π οσβέσεις
Προβλέψεις
Σ ύνολ ο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016
1.152.333,96

1.1 - 31.12.2015
1.324.463,24

1.1 - 31.12.2016
388.816,36

1.1 - 31.12.2015
515.754,51

11.533.180,47

13.665.203,59

5.716.878,71

7.328.115,78

1.343.670,85

1.389.264,86

799.686,38

825.335,78

-

-

-

-

34.487,06

37.039,92

16.185,28

8.452,00

14.063.672,34

16.415.971,61

6.921.566,73

8.677.658,07

Κατά πάγια πολιτική του Οµίλου, στον λογαριασµό αµοιβές και έξοδα τρίτων, περιλαµβάνονται προµήθειες που υπολογίζονται ως
ποσοστό επί των εσόδων κυκλοφορίας.
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4.9.6

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Έξοδα Προσωπικού

Τα έξοδα π ροσωπ ικ ού του Οµίλου κ αι της Εταιρείας αν αλ ύον ται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜ ΙΛ ΟΣ
Μισθοί
Εργ οδοτικές εισφορές
Λ οιπ ές π αροχές
Α π οζηµιώσεις (Σηµείωση 4.9.27)
Μ ερικό σ ύνολ ο
Προβλ έψεις απ οζηµίωσης π ροσωπ ικ ού

1.1 - 31.12.2016
5.211.117,75

1.1 - 31.12.2015
5.921.137,21

1.1 - 31.12.2016
2.246.775,66

1.1 - 31.12.2015
2.759.670,54

763.744,35

747.359,76

320.726,54

325.090,75

7.033,36

4.445,00

5.189,43

3.930,00

157.206,92

202.573,91

77.035,92

148.408,65

6.139.102,38

6.875.515,88

2.649.727,55

3.237.099,94

(5.593,24)

Σύνολ ο

6.133.509,14

(4.627,91)
6.870.887,97

7.028,08
2.656.755,63

(23.305,65)
3.213.794,29

Στις 31 ∆ εκεµβρίου 2016 ο αριθµός εργαζοµέν ων του Οµίλου ήταν 272 άτοµα.
Στις 31 ∆ εκεµβρίου 2016 ο αριθµός εργαζοµέν ων της Εταιρείας ήταν 114 άτοµα.
Στις 31 ∆ εκεµβρίου 2015 ο αριθµός εργαζοµέν ων του Οµίλου ήταν 274 άτοµα.
Στις 31 ∆ εκεµβρίου 2015 ο αριθµός εργαζοµέν ων της Εταιρείας ήταν 112 άτοµα.

4.9.7

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

Το χρηµατοοικ ον οµικό κόστος του Οµίλ ου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
Τόκοι δανείων
Λ οιπ οί τόκ οι & συναφή έξοδα
Χρεωστικές συναλλ αγµατικές διαφορές

Έ σοδα κεφαλ αίων
Πιστωτικές συναλ λαγµατικ ές διαφορές

1.1 - 31.12.2016
(1.006.606,27)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2015
(1.078.897,28)

1.1 - 31.12.2016
(734.521,18)

1.1 - 31.12.2015
(769.035,10)

(89.058,94)

(78.491,70)

(27.237,34)

(28.274,11)

(52.791,22)

(66.777,63)

(17.502,73)

(32.196,95)

(1.148.456,43)

(1.224.166,61)

(779.261,25)

(829.506,16)

130.732,35

135.556,24

9.578,39

1.845,54

12.694,12

41.544,80

22.272,51

43.390,34

(1.126.183,92)

(1.180.776,27)

-

19.721,15

130.732,35

155.277,39

(648.528,90)

(674.228,77)
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4.9.8

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Φόρος εισοδήµατος (έσοδο)/έξοδο
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

Φόρος εισοδήµατος χρήσης

499.841,55

152.393,25

Α ναβαλλόµενος φόρος
∆ ιαφορές ελέγχου π ρουγ. χρήσεων

217.132,18
16.383,97

(40.901,15)
-

Σύνολ ο φ όρου χρήσ ης

733.357,70

111.492,10

Κέρδη προ φ όρων

997.584,61

298.691,28

Φόρος π ου αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή (Τρέχουσα χρήση 29% )

289.299,54

86.620,46

99.803,99

187.135,31

Μη εκπ ιπ τόµενες δαπ άνες
Επ ίπ τωση διαφορετικού συντ/τη
σε µερίσµατα θυγατρικών εξωτερικού
Έσοδα µη υπ οκείµενα σε φόρο εισοδήµατος
Φορολογικές ζηµιές για τις οπ οίες δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος
A ναβαλλόµενος φόρος φορολογικών ζηµιών
π αρελθουσών χρήσεων
Επ ίπ τωση µεταβολής φορ/κού συντελεστή

62.350,00

-

-

(33,00)

(6.460,83)

19.898,20

201.391,94

297.051,30

-

(449.490,20)

Επ ίπ τωση διαφορετικού συντ/τη
θυγατρικών εξωτερικού

59.192,64

∆ ιαφορές ελέγχου π ρουγ. χρήσεων

16.383,97

Πρόσθετος φόρος εισοδήµατος

11.396,45

5.734,03

733.357,70

111.492,09

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (έσοδο)/έξοδο

(35.424,00)
-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 31.12.2016
Φόρος εισοδήµατος χρήσης

1.891,64

1.1 - 31.12.2015
-

Α ναβαλλόµενος φόρος

60.743,50

(98.545,63)

Σύνολ ο φ όρου χρήσ ης

62.635,14

(98.545,63)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φ όρων

350.114,95

(1.492.445,82)

Φόρος π ου αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή (Τρέχουσα χρήση 29% )

101.533,34

(432.809,29)

Μη εκπ ιπ τόµενες δαπ άνες
Έσοδα µη υπ οκείµενα σε φόρο εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος χρήσης (έσοδο)/έξοδο

19.101,80

16.187,45

(58.000,00)

(87.000,00)

62.635,14

(98.545,63)

Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας και του Όµιλου υπολογίστηκε µε τον ισχύοντα κατά την σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων φορολογικό συντελεστή 29%.
Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής διαµορφώθηκε για τον Όµιλο σε 73,51% και για την Εταιρεία σε 17,89%.
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4.9.9

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή
Ο Μ ΙΛ Ο Σ
1 .1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 6

1 .1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 5

Κ έ ρ δ η π ο υ α ν α λ ο γ ο ύ ν σ το υ ς µ ε τό χο υ ς τη ς
µ η τρ ικ ή ς

1 5 6 .3 1 2 ,1 0

1 8 1 .3 9 3 ,8 7

Σ ταθ µ ισ µέ ν ο ς µ έ σ ο ς ό ρ ο ς το υ αρ ιθ µ ο ύ µ ε το χώ ν

1 5 .3 0 0 .0 0 0

1 5 .3 0 0 .0 0 0

0 ,0 1 0 2

0 ,0 1 1 9

Κέ ρ δ η /Ζ η µ ίε ς ) α ν ά µ ε τ ο χή

ΕΤ Α ΙΡ ΕΙΑ
1 .1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 6
Κ έ ρ δ η /( Ζ η µ ίε ς) π ο υ α ν α λ ο γ ο ύ ν σ το υ ς µ ε τό χο υ ς

2 8 7 .4 7 9 ,8 1

Σ ταθ µ ισ µέ ν ο ς µ έ σ ο ς ό ρ ο ς το υ αρ ιθ µ ο ύ µ ε το χώ ν

1 5 .3 0 0 .0 0 0

Κέ ρ δ η /Ζ η µ ίε ς ) α ν ά µ ε τ ο χή

0 ,0 1 8 8

1 .1 - 3 1 .1 2 .2 0 1 5
( 1 .3 9 3 .9 0 0 ,1 9 )
1 5 .3 0 0 .0 0 0
( 0 ,0 9 1 1 )

∆εν υφίστανται δυνητικοί τίτλοι µετοχών. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση υπολογισµού αποµειωµένων κερδών ανά µετοχή

4.9.10 Μερίσµατα ανά µετοχή

Τα µερίσµατα προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας, η υποχρέωση απεικονίζεται αφότου τα µερίσµατα
εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος.
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

4.9.11 Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ασ ώµα τες ακινητοποιήσ εις του Οµίλ ου αναλ ύονται ως εξής:

Λ οιπές
Υπεραξία

Σήµα τα /

Φωτογ ραφ ικό

ασ ώµατες

∆ικαιώµατα

αρχείο

Λ ογ ισ µικό

693.799,57

1.257.370,63

125.190,44

(1.068.448,11)

(125.190,43)

ακινητ/σ εις

Σ ύνολ ο

Στις 1 Ιανουαρίου 2015
Α ξία κτήσεως

8.578.767,23

Συσσωρευµένες απ οσβέσεις &
απ οµείωσ η αξίας σήµατος
Αναπόσ β εσ τη αξία

-

4.419.560,10

15.074.687,97

(3.014.881,53)

(671.082,31)

8.578.767,23

1.404.678,57

22.717,26

188.922,52

0,01

10.195.085,59

(4.879.602,38)

8.578.767,23

1.404.678,57

22.717,26

188.922,52

0,01

10.195.085,59

12µηνη π ερί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2015
Υπόλ οιπο έναρξης την 1 Ιανο υαρίου 2015
Προσθήκες χρήσης

-

Α π οσβέσεις χρήσης

-

416,71
(20.122,00)

-

6.244,41

(11.359,00)

(73.422,83)

-

Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2015

8.578.767,23

1.384.973,28

11.358,26

121.744,10

0,01

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Α ξία κτήσεως

8.578.767,23

4.419.976,81

693.799,57

1.263.615,04

125.190,44

(1.141.870,94)

(125.190,43)

Συσσωρευµένες απ οσβέσεις & απ οµείωση
αξίας σήµατος

(3.035.003,53)

(682.441,31)

8.578.767,23

1.384.973,28

11.358,26

121.744,10

0,01

Υπόλ οιπο έναρξης σ τις 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες χρήσης
Α π οσβέσεις χρήσης

8.578.767,23
-

1.384.973,28
-

11.358,26
-

121.744,10
2.057,45

0,01
-

(11.358,25)

(71.372,31)

Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2016

8.578.767,23

Αναπόσ β εσ τη αξία

-

6.661,12
(104.903,83)
10.096.842,90
15.081.349,09
(4.984.506,21)
10.096.842,90

12µηνη π ερί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2016

-

(10.256,28)
1.374.717,00

0,01

52.429,24

10.096.842,88
2.057,45

0,01

(92.986,84)
10.005.913,49

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Α ξία κτήσεως

8.578.767,23

Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
& απ οµείωση αξίας σήµατος
Αναπόσ β εσ τη αξία

8.578.767,23

4.419.976,81

693.799,57

1.265.672,53

125.190,44

(3.045.259,81)

(693.799,56)

(1.213.243,25)

(125.190,43)

1.374.717,00

0,01

52.429,28

0,01

15.083.406,58
(5.077.493,07)
10.005.913,51

Η υπεραξία του Οµίλου αναλύεται ως εξής:

Θυγ ατρική Εταιρεία / Υπεραξία
ATTIC A MEDIA SERBIA LTD
ATTIC A MEDIA BULGARIA LTD
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑ∆/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε.
AIRLINK A.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική Αξία
211.182,66
566.382,59
4.252.931,95
3.548.270,03
8.578.767,23
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

Οι ασώµατες ακ ινητοπ οιήσεις της Εταιρείας αν αλ ύονται ως εξής:

Φωτογ ραφ ικό
αρχείο

Σήµατα
Στις 1 Ιανουαρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις

2.662.300,58
(1.408.730,73)

Λ ογ ισ µικό

440.205,44
(440.205,44)

Σύνολ ο

497.156,82
(327.522,98)

3.599.662,84
(2.176.459,15)

Αναπόσβεστη αξία

1.253.569,85

-

169.633,84

1.423.203,69

12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2015
Υπόλ οιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015

1.253.569,85

-

169.633,84

1.423.203,69

Προσθήκες

-

Α π οσβέσεις

-

(1.107,00)

Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2016
Υπόλ οιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Α π οσβέσεις
Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

1.252.462,85

2.662.300,58
(1.409.837,73)
1.252.462,85

2.662.300,58
(1.410.944,73)
1.251.355,85

-

-

(62.783,96)

-

106.849,88

1.359.312,73

497.156,82
(390.306,94)
106.849,88

3.599.662,84
(2.240.350,11)
1.359.312,73

106.849,88
(60.681,95)
46.167,93

1.359.312,73
(61.788,95)
1.297.523,78

497.156,82
(450.988,89)
46.167,93

3.599.662,84
(2.302.139,06)
1.297.523,78

440.205,44
(440.205,44)
-

1.252.462,85
(1.107,00)
1.251.355,85

-

-

440.205,44
(440.205,44)
-

(63.890,96)

Τα σήµατα και του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :

Σήµατα

Σήµα περιοδικού "ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ"
Σήµα περιοδικού "Ι∆ΕΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Λοιπα

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.239.259,85
123.361,15
12.096,00

1.239.259,85
12.096,00

1.374.717,00

1.251.355,85

Σύµφωνα µε την εκτίµηση της διοίκησης τα παραπάνω σήµατα έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή καθώς η χρήση τους επιφέρει
αναγνωρίσιµα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη χωρίς να µπορεί να προβλεφθεί η ηµεροµηνία λήξης τους. Αποτιµώνται στο κόστος
κτήσης, δεν αποσβένονται αλλά αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, γίνεται πρόβλεψη αποµείωσης της αξίας τους.
Ετησίως ή και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης διενεργείται από την ∆ιοίκηση έλεγχος αποµείωσης της υπεραξίας και
των σηµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η υπεραξία και τα σήµατα έχουν επιµεριστεί σε µονάδες δηµιουργίας
ταµειακών ροών.
Η µέθοδος προσδιορισµού της ανακτήσιµης αξίας η οποία ακολουθήθηκε είναι η µέθοδος των αδέσµευτων ταµειακών ροών (DFC
method). Η εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών βασίζεται στο πενταετές επιχειρηµατικό σχέδιο που συντάσσεται από την
∆ιοίκηση της Εταιρείας για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στις καλύτερες δυνατές
εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης οι οποίες επανεξετάζονται σε συνεχή βάση λαµβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα, η οποία λόγω και της
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παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, επικρατεί στον Ελληνικό και γενικότερα στον Βαλκανικό χώρο όπου και δραστηριοποιείται
επιχειρηµατικά ο Όµιλος. Η αβεβαιότητα αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που
αφορούν την αξία της υπεραξίας και των σηµάτων του Οµίλου.
Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Μεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) : 9,783%, επιτόκιο Risk free (∆εκαετές κρατικό Γερµανικό οµόλογο) : 0,208%,
Market risk premium: 5,69 επιτόκιο δανεισµού: 5,39%, συντελεστής συστηµατικού κινδύνου (Beta): 0,83 Ρυθµός ανάπτυξης στο
διηνεκές: 2% -3%

4.9.12 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοπ οιήσεις του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
Έπιπλ α και
Κτίρια
Σ τις 1 Ιανουαρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσβεσ τη αξία
12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2015
Υπόλ οιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες χρήσης
Μειώσεις χρήσης
Α π οσβέσεις
Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσβεσ τη αξία

676.737,27
(628.273,99)

Μ ηχ/τα
1.502.019,53
(1.407.976,53)

Μ εταφ ορικά

λ οιπός

Μ έσα

εξοπλ ισµός

199.394,19
(193.923,74)

4.137.396,08
(3.977.276,20)

Σ ύνολ ο
6.515.547,07
(6.207.450,46)

48.463,28

94.043,00

5.470,45

160.119,88

308.096,61

48.463,28
3.800,00
(15.994,32)

94.043,00
2.500,00
(6.933,00)
(23.445,90)

5.470,45
2.383,89
(5.187,60)

160.119,88
105.418,07
(7.780,09)
(52.704,93)

308.096,61
114.101,96
(14.713,09)
(97.332,75)

36.268,96

66.164,10

2.666,74

205.052,93

310.152,73

680.537,27
(644.268,31)

1.497.586,53
(1.424.489,44)

201.778,08
(199.111,34)

4.235.034,06
(4.029.981,13)

6.614.935,94
(6.297.850,22)

36.268,96

73.097,09

2.666,74

205.052,93

317.085,39

36.268,96
(16.530,91)

73.097,09
6.800,00
(21.268,49)

2.666,74
(1.778,58)

205.052,93
127.924,75
(57.596,71)

317.085,39
134.724,75
(97.174,69)

19.738,05

58.628,60

275.380,97

354.635,77

12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2016
Υπόλ οιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες χρήσης
Α π οσβέσεις
Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσβεσ τη αξία

680.537,27
(660.799,22)
19.738,05

1.504.386,53
(1.445.757,93)
58.628,60

888,15

179.891,53
(179.003,38)
888,15

4.362.958,81
(4.087.577,84)
275.380,97

6.727.774,14
(6.373.138,37)
354.635,44
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Οι ενσώµατες ακινητοπ οιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Έπιπλ α και
Κτίρια
Στις 1 Ιανουαρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσ βεσ τη αξία

38.189,82
-

Μ εταφ ορικά

λ οιπός

Μ έσ α

εξοπλ ισ µός
618,23
-

49.909,65
-

Σύνολ ο
88.717,70
-

38.189,82

618,23

49.909,65

88.717,70

38.189,82
3.800,00
(12.837,00)

618,23
(159,00)

49.909,65
27.934,28
(16.950,97)

88.717,70
31.734,28
(29.946,97)

Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2015

29.152,82

459,23

60.892,96

90.505,01

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις

29.152,82
-

459,23
-

60.892,96
-

Αναπόσ βεσ τη αξία

29.152,82

459,23

60.892,96

90.505,00

29.152,82
(13.998,00)

459,23
(159,00)

60.892,96
47.822,12
(18.364,85)

90.505,00
47.822,12
(32.521,85)

15.154,82

300,23

90.350,23

105.805,27

29.152,82
(13.998,00)

459,23
(159,00)

108.715,09
(18.364,85)

138.327,14
(32.521,85)

15.154,82

300,23

90.350,24

105.805,27

12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2015
Υπόλ οιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες χρήσης
Α π οσβέσεις

12µηνη περί οδος έως 31 ∆ εκ εµβρί ου 2016
Υπόλ οιπο έναρξης σ τις 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες χρήσης
Α π οσβέσεις
Υπόλ οιπο σ τις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016
Α ξία κτήσεως
Συσσωρευµένες απ οσβέσεις
Αναπόσ βεσ τη αξία

90.505,01
-
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4.9.13 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Το υπ όλ οιπ ο των επ εν δύσεων της Εταιρείας σε θυγατρικ ές της αν αλύεται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016

31.12.2015

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α .Ε.

913.710,00

913.710,00

Λ Α ΜΨΗ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α .Ε

8.298.637,03

8.298.637,03

ΤΗΛ ΕΡΑ ΜΑ Α .Ε.

1.651.324,57

1.651.324,57

656.082,01

656.082,01

1.761,26

1.761,26

A TTICA MEDIA BULGA RIA LTD
CIV ICΟ LTD
HRS ΕΠΕ
A TTICA MEDIA SERBIA LTD
INTERN.RA DIO NETWORKS HOLDINGS SA

57.510,00

57.510,00

2.144.576,59

2.144.576,59

2.503.411,40

2.503.411,40

16.227.012,86

16.227.012,86

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες φέρονται στο κόστος
απόκτησής τους µειωµένο µε µετέπειτα προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση
ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της λογιστικής αξίας των παραπάνω συµµετοχών σε σχέση µε την ανακτήσιµη
αξία τους, στη βάση της µεγαλύτερης αξίας µεταξύ της εύλογης αξίας τους µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώλησή τους
(fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use).
Την 31.12.2016 διενεργήθηκε ο ετήσιος έλεγχος αποµείωσης χωρίς να προκύψει περαιτέρω ανάγκη για αποµείωση.
Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
Μεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) : 9,783%, επιτόκιο Risk free (∆εκαετές κρατικό Γερµανικό οµόλογο) : 0,208%,
Market risk premium: 5,69 επιτόκιο δανεισµού: 5,39%, συντελεστής συστηµατικού κινδύνου (Beta): 0,83 Ρυθµός ανάπτυξης στο
διηνεκές: 2% -3%
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4.9.14 Θυγατρικές εταιρείες µε σηµαντικό ποσοστό µη ελεγχουσών συµµετοχών
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις οικονοµικές πληροφορίες θυγατρικής εταιρείας στην οποία οι µη ελέγχουσες συµµετοχές
κατέχουν σηµαντικό ποσοστό :

ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΗΛ ΕΡ ΑΜ Α Α.Ε. ΕΚ∆ Ο Σ ΕΙΣ

Κέρδη απ οδιδόµεν α σε µη ελ έγ χουσες συµµετοχές
Μερίσµατα απ οδιδόµεν α σε µη ελέγχουσες συµµετοχές
Προοδευτικ ά δικ αιώµατα απ οδιδόµενα σε µη ελέγ χουσες
συµµετοχές
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης
∆ΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2016
Σύνολ ο µή κ υκλ οφορούντος ενεργ ητικού
Σύνολ ο κ υκλ οφορούν τος εν εργ ητικ ού
Σύνολ ο Ενεργ ητικού
Ίδια κ εφάλ αια απ οδιδόµεν α στους µετόχους
Μή ελ έγ χουσες συµµετοχές
Σύνολ ο Ιδίων Κεφ αλ αίων
Σύνολ ο µακροπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
Σύνολ ο βραχυπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
Σύνολ ο Υποχρεώσεων
Σύνολ ο Ιδίων Κεφ αλ αίων και υποχρεώσ εων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜ ΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ Μ Η ΕΛ ΕΧΓΟΥΣΩΝ
ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΩΝ
31.12.2016
31.12.2015
50%
50%
31.12.2016
200.879,46
(200.000,00)

31.12.2015
193.694,45
(300.000,00)

1.155.131,25

1.154.251,78

31.12.2016
448.790,84
3.200.950,12
3.649.740,96
1.155.131,25
1.155.131,25
2.310.262,50
140.657,80
1.198.820,66
1.339.478,46
3.649.740,96

31.12.2015
466.837,11
3.465.726,77
3.932.563,88
1.154.251,79
1.154.251,79
2.308.503,58
163.326,80
1.460.733,50
1.624.060,30
3.932.563,88

Κύκλ ος εργ ασιών
Μ ικτό κέρδος
Κέρδη εκµεταλ λ εύσεως
Κέρδη µετά από φ όρους
Λ οιπά συνολ ικά έσ οδα Χρήσ ης µετά από φ όρους
Συνολ ικ ά έσοδα Χρήσης π ου αν αλογ ούν στους µετόχους
Συνολ ικ ά έσοδα Χρήσης µή ελεγχουσών συναλ λαγ ών
Συνολ ικά έσοδα Χρήσης

1.1 - 31.12.2016
7.142.293,09
5.500.475,76
631.659,20
406.461,25
(4.702,33)
200.879,46
200.879,46
401.758,92

1.1 - 31.12.2015
8.652.337,64
6.209.231,08
494.840,31
375.296,89
12.092,01
193.694,45
193.694,45
387.388,90

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜ EΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεσ η
µέθοδος)

1.1-31.12.2016

1.1-31.12.2015

Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό λειτουργ ικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό επ εν δυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ )
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα (α)+(β)+(γ )
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύν αµα έν αρξης Χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύν αµα λήξης Χρήσης

652.401,59

566.550,59

418,33

(17.211,53)

(400.000,00)

(600.000,00)

252.819,92
1.471.332,27
1.724.152,19

(50.660,94)
1.521.993,21
1.471.332,27

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Τηλέραµα Α.Ε. είναι η έκδοση του εβδοµαδιαίου τηλεοπτικού περιοδικού ΤΗΛΕΡΑΜΑ. Τα
έσοδα της εταιρείας προέρχονται κατά βάση από τις πωλήσεις των τευχών και τα έσοδα από τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε
αυτά. Η εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. Η Εταιρεία συµµετέχει στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η διοίκηση του Οµίλου ασκεί και την
διοίκηση της παραπάνω εταιρείας.
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ΕΠ Ω ΝΥΜ ΙΑ ΘΥΓ Α Τ ΡΙΚΗΣ ΕΤ Α ΙΡΕΙΑ Σ
ΙΟ Ν ΙΚ ΕΣ ΕΚ ∆ Ο Σ ΕΙΣ Α .Ε.

Π ΟΣ ΟΣ Τ Ο Μ Η ΕΛ ΕΧΓ ΟΥΣ Ω Ν
Σ ΥΜ Μ ΕΤ ΟΧΩ Ν
31.12.2 016
31.12.2015
3 3,50 %
33,50%
31.12.2 016

Κέρδη/(Ζ ηµίες) απ οδιδόµεν α σ ε µη ελ έγ χουσ ες
σ υµµετο χές
Μερίσ µατα απ οδιδόµεν α σ ε µη ελ έγ χου σ ες σ υµµετοχές
Προ οδευ τικ ά δικ αιώµατα απ οδ ιδόµεν α σ ε µη ελ έγ χου σ ες
σ υµµετο χές

31.12.2015

(95.592,77)

( 124.294,73)

-

-

(863.553,97)

( 767.961,20)

31.12.2 016
512.838,74
977.634,06
1.490.472,80
(1.809.716,14)
(911.661,52)
(2.721.377,66)
175.561,14
4.036.289,32
4.211.850,46
1.490.472,80

31.12.2015
534.283,89
937.430,95
1.471.714,84
(1.619.957,36)
( 816.068,75)
(2.436.026,11)
184.645,14
3.723.095,81
3.907.740,95
1.471.714,84

Κύκ λ ο ς ερ γ α σ ιώ ν
Μ ικ τό κ έρ δ ο ς
Ζ η µ ίες εκµ ετα λ λ εύσ εως
Ζ η µ ία µ ετά α πό φ ό ρ ο υς
Λ ο ιπά σ υνο λ ικά έσ ο δ α χρ ή σ η ς µ ετά α π ό φ ό ρ ο υς
Σ υν ολ ικ ά έσ οδα χρήσ ης π ου αν αλ ογ ού ν σ τους µετό χους
Σ υν ολ ικ ά έσ οδα χρήσ ης µή ελ εγ χουσ ών σ υ ν αλ λ αγ ών
Σ υν ο λ ικ ά έσ ο δ α χρ ή σ η ς

1.1-31.12.2016
1.184.204,92
267.219,42
(211.219,79)
(282.540,66)
(2.810,89)
(189.758,78)
(95.592,77)
(285.351,55)

1 .1-31 .12.2015
1.339.747,14
222.984,58
( 359.513,98)
( 384.529,70)
13.500,65
( 246.734,32)
( 124.294,73)
( 371.029,05)

Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ ΚΑ Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΣ Τ Α Μ EΙΑ ΚΩ Ν ΡΟΩ Ν (έµ µ εσ η
µ έθο δ ο ς )

1.1-31.12.2016

1 .1-31 .12.2015

ΚΑ Τ Α Σ Τ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΘΕΣ ΗΣ Τ ΗΣ 31η ς
∆ ΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 20 16
Σ ύν ολ ο π αγ ίων π εριουσ ιακ ών σ τοιχείων
Σ ύν ολ ο κ υκ λ οφ ορούν τος εν εργ ητικ ού
Σ ύν ο λ ο Ενερ γ η τικο ύ
Ί δια κ εφ άλ αια απ οδιδόµεν α σ τους µετόχους
Μή ελ έγ χουσ ες σ υµµετοχές
Σ ύν ο λ ο Ιδ ίω ν Κεφ α λ α ίω ν
Σ ύν ολ ο βραχυπ ρόθεσ µων υπ οχρεώσ εων
Σ ύν ο λ ο Υπο χρ εώ σ εων
Σ ύν ο λ ο Ιδ ίω ν Κεφ α λ α ίω ν κα ι υπ ο χρ εώσ εω ν
ΚΑ Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ ΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣ Ο∆ ΗΜ Α Τ ΟΣ

Σ ύν ολ ο εισ ροών /(εκ ροών ) απ ό λ ειτουργ ικ ές
δρασ τηριότητες (α)
Σ ύν ολ ο εισ ροών /(εκ ροών ) απ ό επ εν δυτικ ές
δρασ τηριότητες (β)
Σ ύν ολ ο εισ ροών /(εκ ροών ) απ ό χρηµατοδοτικ ές
δρασ τηριότητες (γ )
Καθ αρή αύξη σ η (µείωσ η) σ τα ταµειακ ά διαθ έσ ιµα &
ισ οδ ύν αµα χρήσ η ς (α)+(β) +(γ )
Ταµειακ ά διαθέσ ιµα κ αι ισ οδύν αµα έν αρξης χρήσ ης
Ταµειακ ά διαθέσ ιµα κ αι ισ οδύν αµα λ ήξη ς χρήσ ης

(107.708,74)

33.190,38

(2.263,21)

355,96

9.456,96

(22.309,84)

(100.514,99)
108.013,09
7.498,10

11.236,50
96.776,59
108.013,09

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. είναι η έκδοση του µηνιαίου περιοδικού Harper’s Bazaar.
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κατά βάση από τις πωλήσεις του περιοδικού και τα έσοδα από τις διαφηµιστικές
καταχωρήσεις σε αυτό. Η εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α.

Η Εταιρεία συµµετέχει στις

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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ΕΠΩΝΥΜ ΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ATTICA - EVA AD

ΠΟΣΟΣΤΟ Μ Η ΕΛ ΕΧΓΟΥΣΩΝ
ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΩΝ
31.12.2016
31.12.2015
55,25%
55,25%
31.12.2016

Κέρδη/(Ζηµίες) απ οδιδόµενα σε µη ελέγχουσες
συµµετοχές
Μερίσµατα απ οδιδόµεν α σε µη ελέγχουσες συµµετοχές
Προοδευτικ ά δικ αιώµατα απ οδιδόµενα σε µη ελέγ χουσες
συµµετοχές

31.12.2015

27.417,98
-

4.910,54
-

42.554,91

15.136,93

31.12.2016
22.906,46
727.068,91
749.975,37
34.461,99
42.554,91
77.016,90
8.379,87
664.578,60
672.958,47
749.975,37

31.12.2015
17.443,73
864.380,31
881.824,04
12.258,26
15.136,93
27.395,19
11.860,19
842.568,66
854.428,85
881.824,04

Κύκλ ος εργ ασιών
Μ ικτό κέρδος
Κέρδη εκµεταλ λ εύσεως
Κέρδη µετά από φ όρους
Λ οιπά συνολ ικά έσ οδα χρήσης µετά από φ όρους
Συνολ ικ ά έσοδα χρήσης π ου αν αλ ογούν στους µετόχους
Συνολ ικ ά έσοδα χρήσης µή ελ εγ χουσών συν αλ λ αγ ών
Συνολ ικά έσοδα χρήσης

1.1-31.12.2016
2.300.540,67
792.862,44
58.746,76
49.621,71
22.203,73
27.417,98
49.621,71

1.1-31.12.2015
804.724,69
378.749,48
10.168,98
8.887,22
3.976,68
4.910,54
8.887,22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜ EΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεσ η
µέθοδος)

1.1-31.12.2016

1.1-31.12.2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης
∆ΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2016
Σύνολ ο π αγ ίων π εριουσιακ ών στοιχείων
Σύνολ ο κ υκλ οφορούν τος εν εργ ητικ ού
Σύνολ ο Ενεργ ητικού
Ίδια κ εφάλ αια απ οδιδόµεν α στους µετόχους
Μή ελ έγ χουσες συµµετοχές
Σύνολ ο Ιδίων Κεφ αλ αίων
Σύνολ ο µακροπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
Σύνολ ο βραχυπ ρόθεσµων υπ οχρεώσεων
Σύνολ ο Υποχρεώσεων
Σύνολ ο Ιδίων Κεφ αλ αίων και υποχρεώσ εων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜ ΑΤΟΣ

Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό λειτουργ ικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό επ εν δυτικές
δραστηριότητες (β)
Σύνολ ο εισροών/(εκροών ) απ ό χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ )
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ )
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύν αµα έν αρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύν αµα λήξης χρήσης

24.866,78

(24.397,71)

(5.394,48)

(3.503,28)

(909,94)
18.562,36
105.807,45
124.369,81

909,94
(26.991,05)
132.798,50
105.807,45

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ATTICA EVA AD είναι η έκδοση των µηνιαίων περιοδικών “Forbes”, “Playboy” “Grazia”,
“Maxim”, “Joy”, “OK” “Esquire” και “EVA”. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονταν κατά βάση από τις πωλήσεις των περιοδικών και
τα έσοδα από τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε αυτά στην Βουλγαρική επικράτεια. Η εταιρεία συντάσσει οικονοµικές καταστάσεις
µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. Η Εταιρεία συµµετέχει στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε
την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Attica Media Bulgaria Ltd κατέχει το 65% του µετοχικού κεφαλαίου της και η µητρική
Εταιρεία έµµεσα το 44,75%, ενώ η Eva Agency το υπόλοιπο 35%. Η διοίκηση της νέας εταιρείας ασκείται από τον Όµιλο των
Αττικών Εκδόσεων ο οποίος έχει το δικαίωµα να διορίσει τρία µέλη από τα πέντε του διοικητικού συµβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου.
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4.9.15 Κοινοπραξίες
H Εταιρεία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 50% στην εταιρεία Attica-Imako Media SRL, η οποία εδρεύει στην Ρουµανία, και έχει
σκοπό την έκδοση περιοδικών. Η εταιρεία ATTICA IMAKO MEDIA SRL έχει αναστείλει την εκδοτική της δραστηριότητα και κατά
συνέπεια έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρµογές στα κονδύλια του ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσµάτων που
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

4.9.16 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες
Το υπ όλοιπ ο των επ ενδύσεων σε συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (Ε-ΟΝΕ) Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

513.645,59

513.645,59

513.645,59

874,00

874,00

0,00

0,00

570.731,62

570.731,62

570.731,62

570.731,62

1.085.251,21

1.085.251,21

1.084.377,21

1.084.377,21

Μείον: Πρόβλεψη απ οµείωσης

(1.084.377,21)

(1.084.377,21)

(1.084.377,21)

(1.084.377,21)

Σύνολο συγγενείς εταιρείες

874,00

874,00

DELAPI LTD
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

-

513.645,59

-

Λοιπές εταιρείες
-

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

517.638,26

-

369.483,36

ALPHA EDITIONS A.E.

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Σύνολο συγγενείς και λοιπές εταιρείες

3.874,00

521.512,26

3.000,00

372.483,36

Το υπ όλοιπ ο των επ ενδύσεων σε συγγενής και λοιπ ές εταιρείες διαµορφώθηκε ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016:
Πώληση συµµετοχής σε Άργος Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

521.512,26

372.483,36

(517.638,26)

(369.483,36)

3.874,00

3.000,00

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2016:

∆εν αναγνωρίζεται αναλογία του Οµίλου επί των ζηµιών των συγγενών εταιρειών κατά το µέρος που υπερβαίνει το κόστος
συµµετοχής από την εταιρεία, όπου δεν υπάρχει δεσµευτική υποχρέωση για την κάλυψη των ζηµιών τους.
Η πρόβλεψη αποµείωσης αφορά το σύνολο του κόστους συµµετοχής στην εταιρεία E-ONE AE η οποία τελεί υπό εκκαθάριση,
καθώς και στην εταιρεία Εναλλακτικές Εκδόσεις ΑΕ η οποία βρίσκεται σε αδράνεια.
Η εταιρεία Delapi LTD δεν έχει σηµαντική δραστηριότητα.
Το Ιούλιο του 2016 πωλήθηκε το σύνολο της συµµετοχής που κατείχε ο Όµιλος και η Εταιρεία στην εταιρεία Άργος Α.Ε. Το τίµηµα
πώλησης ανήλθε σε 279 χιλ ευρώ για τον Όµιλο και 230 χιλ ευρώ για την Εταιρεία. Το αποτέλεσµα που προέκυψε ήταν ζηµία για
τον Όµιλο και την Εταιρεία ποσού 238 χιλ. ευρώ και 139 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
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4.9.17 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα

Ο λογαριασµός Λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνει µετοχικούς τίτλους της Τράπεζας Κύπρου της οποίες κατέχει η
εδρεύουσα στη Κύπρο θυγατρική εταιρεία Civico Ltd και αποτιµώνται στην δίκαιη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης, αναλύονται ως εξής :
2016

2015

Υπ όλοιπ ο την 1η Ιανουαρίου
∆ιαφορές απ ο την αναπ ροσαρµογή της δικαιης αξίας

25.888,99

32.138,21

(6.695,43)

(6.249,22)

Υπ όλοιπ ο την 31η ∆εκεµβρίου

19.193,56

25.888,99

∆ίκαιη Αξία

Κόστος

∆ίκαιη Αξία

2016

2016

2015

Μετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά

Κόστος
2015

19.193,56

148.787,29

25.888,99

148.787,29

19.193,56

148.787,29

25.888,99

148.787,29

Οι παραπάνω µετοχές αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο αξιών της Κύπρου και παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις στην δίκαιη αξία τους (χρηµατιστηριακή αξία) κατά την 31.12.2016.

4.9.18 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις κατά
συνδεδεµένων επ ιχ/σεων
Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015
-

31.12.2016
2.622.857,63

31.12.2015
2.503.360,18

243.577,09

160.077,09

152.853,82

117.384,82

243.577,09

160.077,09

2.775.711,45

2.620.745,00

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων και µεταφορικών µέσων.
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στις ονοµαστικές αξίες τους που δεν διαφέρουν
σηµαντικά από τις εύλογες.
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4.9.19 Αναβαλλόµενη φορολογία

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων / (υποχρεώσεων), έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Αναβαλλόµενη φορολογία από:
Αποσβέσεις

(359.248,87)

(36.231,79)

Πρόβλεψη για Αποµείωση συµ/χών

281.938,07

32.531,32

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων

276.193,18

(296,96)

Πρόβλεψη για επ ισφαλείς απαιτήσεις

1.1.2015

Αποτελέσµατα Λοιπα συνολικά
χρήσης
έσοδα χρήσης
(έξοδο)/έσοδο (έξοδο)/έσοδο

31.12.2015

Αποτελέσµατα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

(395.480,66)

0,01

-

314.469,39

-

-

275.896,22

(114.514,61)

-

2.750.716,58

4.986,53

378.994,37

(612,75)

Λοιπα συνολικά
έσοδα χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

31.12.2016
(395.480,65)

-

314.469,39

-

161.381,61

-

2.755.703,11

2.654.897,46

95.819,12

Πρόβλεψη για Αποζηµίωση προσωπικού

380.574,94

43.270,25

Φορολογικές ζηµιές

618.969,74

(78.852,04)

-

540.117,70

(102.103,07)

-

438.014,63

59.621,09

(15.338,76)

-

44.282,33

(4.888,29)

-

39.394,04

3.912.945,57

40.901,14

(44.850,82) 3.908.995,90

(217.132,18)

Λοιπά
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.2015

(44.850,82)

Αποτελέσµατα Λοιπα συνολικά
χρήσης
έσοδα χρήσης
(έξοδο)/έσοδο (έξοδο)/έσοδο

6.228,33

Λοιπα συνολικά
έσοδα χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

384.609,95

3.698.092,05

Αναβαλλόµενη φ ορολογία από:
Απ οσβέσεις

(322.495,01)

(37.210,97)

-

(359.705,98)

0,01

-

(359.705,97)

Πρόβλεψη για Απ οµείωση συµ/χών

411.938,07

47.531,32

-

459.469,39

-

-

459.469,39

Πρόβλεψη για απ αξίωση απ οθεµάτων

220.785,95

(605,99)

-

220.179,96

(101.176,78)

-

119.003,18

1.033.013,72

121.644,99

-

1.154.658,71

4.819,80

-

1.159.478,51

Πρόβλεψη για επ ισφαλείς απ αιτήσεις
Πρόβλεψη για Απ οζηµίωση π ροσωπ ικού

220.835,50

20.156,90

Φορολογικές ζηµιές

(26.901,14)

(52.970,62)

1.537.177,08

98.545,63

Σύνολο

(25.344,26)

31.12.2015

Αποτελέσµατα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

6.228,33

215.648,13

2.038,14

(79.871,76)

33.575,33

(25.344,26) 1.610.378,45

(60.743,50)

-

3.766,81
-

31.12.2016

221.453,09
(46.296,43)

3.766,81

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει την ανακτισηµότητα των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών για κάθε εταιρεία του Οµίλου
ξεχωριστά και αναµένει ότι θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από την εκπνοή των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών
στηριζόµενη στο πενταετές επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο έχει καταρτίσει. Οι σχετικοί υπολογισµοί έχουν γίνει µε φορολογικό
συντελεστή 29% ο οποίος ίσχυε την 31.12.2016. Κατά την τρέχουσα χρήση ο Όµιλος προέβη σε µείωση της απαίτησης από
αναβαλλόµενο φόρο σε θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσού 188 χιλ. ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους 650 χιλ. ευρώ.
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4.9.20 Αποθέµατα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
1.143.899,38

31.12.2015
1.173.249,09

Τελικά προϊόντα

420.784,37

Eµπ ορεύµατα

101.296,19
1.665.979,94

Α' ύλες & ένθετο υλικό

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απ αξίωσης
Συνολική καθαρή αξία

31.12.2016
825.975,84

31.12.2015
834.371,10

923.933,85

209.911,88

387.100,45

45.769,95

100.596,14

45.069,90

2.142.952,89

1.136.483,86

1.266.541,45

(556.488,31)

(1.238.313,69)

1.109.491,63

904.639,20

(410.355,80)

(759.241,24)

726.128,06

507.300,21

Τα αποθέµατα της Εταιρείας και του Οµίλου αφορούν κυρίως εκτυπωτικό χαρτί και είδη που ενθέτονται στα περιοδικά της
Εταιρείας και του Οµίλου (πχ. Cd – DVD – λοιπά είδη). Η µέση περίοδος ανάλωσης της Εταιρείας για το τρέχων έτος είναι 33
ηµέρες ενώ για την προηγούµενη χρήση ήταν 39.
Έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων προκειµένου να αποτιµηθεί η αξία των επιστρεφόµενων αποθεµάτων
(προϊόντων και βοηθητικών υλών) στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους.
Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων κατά την τρέχουσα χρήση ήταν για τον Όµιλο
6.370 χιλ. ευρώ και 4.985 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.

4.9.21 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι π ελάτες και οι λοιπ ές εµπ ορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες

31.12.2016
13.888.979,41

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015
13.838.059,98

31.12.2016
8.427.600,75

31.12.2015
8.353.518,68

Γραµµάτια εισπρακτέα

1.789.627,33

1.784.824,58

727.335,23

726.196,48

Επιταγές εισπρακτέες

4.773.864,66

4.771.919,28

2.170.124,41

2.160.442,84

20.452.471,40

20.394.803,84

11.325.060,39

11.240.158,00

(10.421.036,09)

(10.472.628,73)

(4.000.574,23)

(3.981.666,23)

10.031.435,31

9.922.175,11

7.324.486,16

7.258.491,77

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απ οµείωσης
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

Η µέση πιστωτική περίοδος στους πελάτες της Εταιρείας το τρέχων έτος ήταν 152 ηµέρες ενώ για το 2015 ήταν 132.
Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασµών των πελατών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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4.9.22 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπ ές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

3.626.874,84

3.424.156,84

2.474.349,84

2.197.870,89

153.790,35

371.699,21

47.395,65

251.421,89

1.529.501,82

1.379.919,21

1.153.419,94

780.796,45

15.780,70

13.802,08

6.873,84

5.325.947,71

5.189.577,34

3.682.039,27

Λοιπ ές απαιτήσεις
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.230.089,23

4.9.23 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΟΜΙΛΟΣ
Ταµείο

31.12.2016
41.211,31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015
86.315,49

31.12.2016
22.284,51

31.12.2015
57.430,06

Τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού

1.982.461,35

2.669.078,99

772.170,50

1.580.776,37

Τραπεζικές καταθέσεις εξωτερικού

2.674.907,00

2.545.328,09

985.872,34

808.895,61

Σύνολο

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Η λογιστική αξία των
ταµειακών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.9.24 Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθµός
µετοχών*

Καταβληµένο
µετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

Υπόλοιπο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

15.300.000

4.590.000,00

2.179.016,87

6.769.016,87

15.300.000

4.590.000,00

2.179.016,87

6.769.016,87

Υπόλοιπο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

* Εγκεκριµένες, εκδοθείσες και π λήρως καταβληµένες
Η ονοµαστική αξία των µετοχών, ανέρχεται σε € 0,30 εκάστη.
Το απ οθεµατικό υπ έρ το άρτιο, π ροέκυψε απ ό την έκδοση µετοχών, έναντι µετρητών, σε αξία
µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας.
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4.9.25 Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής:
∆ιαφορές από
αναπρ/γή αξίας
περιουσιακών
στοιχείων

Στις 1 Ιανουαρίου 2015

(71.305,01)

Τακτικό
αποθεµατικό

1.885.880,96

74.785,44

Λοιπά αποθεµατικά

4.291.226,18

6.220.726,36

99.238,46

161.361,01

1.948.003,51

74.785,44

4.291.226,18

139.377,25

6.382.087,37

Στις 1 Ιανουαρίου 2016

(71.305,01)

1.948.003,51

74.785,44

4.291.226,18

139.377,25

6.382.087,37

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

(71.305,01)

60.139,07
2.008.142,58

-

40.138,79

(71.305,01)

-

-

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

62.122,55

Ειδικά
αποθεµατικά

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
διαφορών

74.785,44

4.291.226,18

(9.684,92)

50.454,15

129.692,33

6.432.541,52

Τα αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό
Στις 1 Ιανουαρίου 2015

1.518.857,52

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

-

Ειδικά
αποθεµατικά
75.000,00

4.287.339,56

Σύνολο
5.943.517,62

62.049,74

62.049,74

1.518.857,52

75.000,00

4.287.339,56

124.370,28

6.005.567,36

Στις 1 Ιανουαρίου 2016

1.518.857,52

75.000,00

4.287.339,56

124.370,28

6.005.567,36

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

11.142,48
1.530.000,00

75.000,00

-

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
διαφορών
62.320,54

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

-

Λοιπά
αποθεµατικά

4.287.339,56

(9.222,19)

1.920,29

115.148,09

6.007.487,65

Τακτικό αποθεµατικό: Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να µεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των
ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζηµίες και δεν µπορεί να διανεµηθεί παρά µόνο στη λύση της εταιρείας.
Ο σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν συσσωρευµένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά αποθεµατικά: Τα ειδικά αποθεµατικά σχηµατίζονται µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Είναι πλήρως φορολογηµένα
και ελεύθερα προς διανοµή κατόπιν σχετικής απόφασης.
Αποθεµατικό αναλογιστικών διαφορών: Το Αποθεµατικό αναλογιστικών διαφορών απεικονίζει τα αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες που προκύπτουν από
τις αναλογιστικές µελέτες που εκπονούνται απο την Εταιρεία για τα διάφορα προγράµµατα παροχών στους εργαζόµενους.
Λοιπά αποθεµατικά: Στα λοιπά αποθεµατικά περιλαµβάνεται ποσό 4.194.257,12 το οποίο αφορά αποθεµατικό από κέρδος πώλησης συµµετοχής
(ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.). Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος κατά τη χρήση που θα αποφασιστεί η διανοµή ή κεφαλαιοποίησή του.
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Τα απ οθεµατικ ά συν αλ αγµατικ ών διαφορών δραστηριοτήτων
του εξωτερικ ού του Οµίλου αν αλύονται ως εξής:
Αποθεµατικό
συν/κων διαφ .
δραστ/των
εξωτερικού
Στις 1 Ιανουαρίου 2015
Μεταβολές κ ατά την διάρκ εια της χρήσης
Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015

285.549,43
4.183,82
289.733,25

Στις 1 Ιανουαρίου 2016
289.773,25
Μεταβολές κ ατά την διάρκ εια της χρήσης
Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016

8.905,44
298.678,69

4.9.26 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Το σύνολο των δανείων του Οµίλ ου έχει συναφθεί σε Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016
-

31.12.2015

Μακ ροπ ρόθεσµος τραπ εζικός δανεισµός

1.805.000,00

733.333,34

Βραχυπ ρόθεσµος τραπ εζικός δανεισµός

15.649.088,20

17.294.356,13

11.952.630,80

11.713.661,60

733.333,34

Σύνολ ο δ ανείων

17.454.088,20

18.027.689,47

11.952.630,80

12.446.994,94

11.952.630,80

11.713.661,60

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλ ου των δανείων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ά µεσα ή µέσα σε 1 έτος

15.649.088,20

17.294.356,13

Α π ό 1 έως 2 έτη

240.000,00

733.333,34

Α π ό 2 έως 5 έτη

1.565.000,00
17.454.088,20

18.027.689,47

-

733.333,34

11.952.630,80

12.446.994,94

Τα π ραγµατικά σταθµισµένα µέσα επ ιτόκια δαν εισµού του Οµίλ ου και της Εταιρείας, επ ηρεάζονται κ υρίως απ ό τη διακύµανση
του επ ιτοκ ίου Euribor τριµήνου. Κατά την τρέχουσα χρήση το µέσο σταθµισµένο επ ιτόκιο δαν εισµού διαµορφώθηκε ως εξής:
Τρα πεζικό ς δανεισµός (βραχυπρόθεσµος)

5,8%

Τρα πεζικό ς δανεισµός (µακρο πρόθεσµος)

5,0%

Οι τόκοι των δανείων επιβαρύνουν τα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας και του Οµίλου
είναι σε ευρώ και το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο µε βάση το Euribor τριµήνου. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων
ισούται µε την εύλογη αξία τους.
Το υπόλοιπο του οµολογιακού δανείου της µητρικής Εταιρείας µε την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2016 ήταν 5.324 χιλ. εύρω.
Με την από 1.9.2015 τροποποίηση της σχετικής σύµβασης οµολογιακού δανείου προβλεπόταν η αποπληρωµή του δανείου σε
δόσεις που εκτείνονταν χρονικά µέχρι την 31.12.2017 συνεπώς το σύνολο του υπολοίπου του παραπάνω δανείου περιλαµβάνεται
στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του οµίλου και της Εταιρείας.
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Ήδη η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε την Τράπεζα, µε αναµενόµενη θετική κατάληξη, για την
τροποποίηση του προγράµµατος αποπληρωµής του δανείου
Ως εγγύηση του οµολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει ενέχυρο το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής Τηλέραµα
ΑΕ που κατέχει η Εταιρεία.
Την 9.6.2016 η θυγατρική εταιρεία Civico LTD συµφώνησε µε την Τράπεζα Πειραιώς, την τροποποίηση του προγράµµατος
αποπληρωµής χρεολυτικού δανείου της ύψους 1.945.000 ευρώ µε την καταβολή δόσεων που εκτείνονται χρονικά µέχρι την
31.12.2020 ,.Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου µεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς και της θυγατρικής Civico Ltd την 31.12.2016
ήταν 1,905 χιλ. ευρώ.

Στους όρους των παραπάνω δανείων συµπεριλαµβάνονται περιοριστικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες (κυκλοφοριακή ρευστότητα,
δείκτης κάλυψης τόκων, δείκτης δανειακής επιβάρυνσης) οι οποίοι εξετάζονται µε βάση τα στοιχεία των ετήσιων και εξαµηνιαίων
οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής Εταιρείας και του Οµίλου. Η µη συµµόρφωση µε τους παραπάνω δείκτες αποτελεί λόγο
αύξησης του επιτοκίου δανεισµού. Την 31.12.2016 η Εταιρεία και ο Όµιλος τηρούσαν τους παραπάνω δείκτες
Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία έχει τριτεγγυηθεί το σύνολο των δανείων των θυγατρικών Λάµψη Εκδοτική και Ραδιοφωνική ΑΕ, Ιονικές
Εκδόσεις ΑΕ, International Radio Networks AE, Airlink AE, Civicο Ltd και Attica Media Serbia Ltd.

4.9.27 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

Η αναλογιστική µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι παροχές που
αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες
παροχές µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Αυτή η πρακτική µας επιτρέπει να υπολογίσουµε την
υποχρέωση λόγω συµπληρωµένης εργασίας και την υποχρέωση που προκύπτει λόγω της υπηρεσίας ενός έτους.
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της
οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δε δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση,
σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό
της αποζηµίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζοµένων
και η αµοιβής τους. Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών (defined contribution) όταν
λογίζεται σε τακτική βάση το δεδουλευµένο µέρος αυτής. Η πρακτική αυτή είναι παρόµοια µε την πρακτική που προβλέπεται από
την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία, δηλαδή την καταβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία των εργοδοτικών εισφορών για την
προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων.
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Η κίνηση των υπ οχρεώσεων π αροχών π ροσωπ ικού λόγω συνταξιοδότησης, του Οµίλου και της Εταιρείας
αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015

31.12.2016
Παρούσα αξία της υποχρέωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.333.209,82

31.12.2016

1.317.325,56

31.12.2015

749.868,87

729.851,79

Το π οσό π ου αναγνωρίστηκε στον λογαριασµό απ οτελεσµάτων αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016
54.290,00

1.1 - 31.12.2015
79.239,00

1.1 - 31.12.2016
28.604,00

1.1 - 31.12.2015
42.251,00

Χρηµατοοικονοµικό κόστος

34.602,00

31.437,00

19.487,00

18.156,00

Α ναλογιστικό (κέρδος)/ζηµία

62.721,68

88.816,00

35.973,00

66.242,00

Κόστος τρέχουσας απ ασχόλησης

Λ οιπ ά έξοδα / (έσοδα)

-

(1.546,00)

151.613,68

197.946,00

84.064,00

(1.546,00)
125.103,00

Η µεταβολή της υπ οχρέωσης π ου αναγνωρίστηκε στον Ισολογισµό, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛ ΟΣ
Καθαρή υποχρέωση στις 31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.317.325,56

729.851,79

Ποσό π ου αναγνωρίστηκε στα απ οτελέσµατα

151.613,68

84.064,00

Παροχές π ου π ληρώθηκαν απ ό τον εργοδότη

(157.206,92)

(77.035,92)

Καθαρή υποχρέωση στις 31.12.2016

1.333.209,32

749.868,87

Οι κύριες αναλογιστικές π αραδοχές π ου χρησιµοπ οιήθηκαν έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛ ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προεξοφλητικό επ ιτόκιο

1,83%

1,83%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών

1,75%

1,75%

Πληθωρισµός

1,75%

1,75%

Όσον αφορά στην αναλογιστική ζηµία/κέρδος, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ19, αναγνωρίζεται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα Λοιπά
συνολικά έσοδα το ύψος του οποίου επηρεάζει την καθαρά θέση.
Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής
µελέτης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε τις µεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση όταν το επιτόκιο προεξόφλησης και
η αύξηση αποδοχών αυξάνονται / µειώνονται κατά 50bp

Εταιρεία Οµίλ ου

Επιτ. Προεξ.
+50bp

Επιτ. Προεξ. 50bp

Αύξησ η αποδ. Μ είωσ η αποδ.
+50bp
-50bp

Α ττικ ές Εκ δόσεις Α .Ε.

-71.312,53

66.063,45

65.838,49

-71.687,46

Ιον ικ ές Εκ δόσεις Α .Ε.

-14.659,36

13.886,89

13.816,66

-14.747,14

-6.020,19

5.413,32

5.398,75

-6.059,03

-13.109,31

12.180,97

12.124,70

-13.179,64

International Radio Netw orks A .E.
Τηλ εραµα
A irlink A .E.
Λ άµψ η Εκ δόσεις Α .Ε.
Σύνολ ο

-3.179,49

2.866,92

2.856,67

-3.202,55

-20.062,90

16.408,39

18.180,28

-20.192,10

-128.343,78

116.819,93

118.215,55

-129.067,92

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη, για το αναµενόµενο κανονικό κόστος πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού της χρήσης 2017 είναι, για την Εταιρεία 46.294 ευρώ και για τον Όµιλο 78.587 ευρώ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο
τελικό έξοδο θα πρέπει να προστεθεί το κόστος από τυχόν επιπλέον παροχές που µπορεί να καταβληθούν µέσα στο 2017. Αυτές
οι επιπλέον παροχές µπορούν να προκύψουν για παράδειγµα στην περίπτωση που ο Όµιλος αποδώσει υψηλότερες παροχές από
τις αναµενόµενες του ν.2112/20.
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4.9.28 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι π ροµηθευτές και οι λοιπ ές υπ οχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛ ΟΣ
Προµηθευτές

31.12.2016
8.424.809,22

Γραµµάτια π ληρωτέα
Επ ιταγές π ληρωτέες
Σύνολ ο

31.12.2015
8.224.821,57

-

31.12.2016
6.284.664,86

31.12.2015
6.120.934,23

75.644,64

-

75.644,64

172.000,00

176.000,00

-

30.000,00

8.596.809,22

8.476.466,21

6.284.664,86

6.226.578,87

Η µέση πιστωτική περίοδος της Εταιρείας για τις λειτουργικές αγορές ήταν 212 ηµέρες ενώ για το 2015 ήταν 189 ηµέρες.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των υπολοίπων των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία
τους.

4.9.29 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις του Οµίλου κ αι της Εταιρείας αν αλύον ται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜ ΙΛ ΟΣ
31.12.2016
483.735,58

31.12.2015
441.543,77

31.12.2016
180.805,19

31.12.2015
177.239,81

Υ π οχρεώσεις απ ό φόρους/τέλ η, π λ ην φόρου
εισοδήµατος

443.872,15

522.359,11

251.436,54

294.198,80

Α σφαλ ιστικοί οργαν ισµοί

251.141,95

231.118,89

123.104,86

95.304,22

Πιστωτές διάφοροι

1.610.532,84

1.870.426,42

1.004.827,32

1.248.955,00

∆ εδουλευµένα έξοδα
Σ ύνολ ο

953.116,49

1.181.349,64

486.827,23

341.286,95

3.742.399,01

4.246.797,83

2.047.001,14

2.156.984,78

Προκ αταβολ ές π ελατών

Ο Όµιλος διαθέτει σχετικές πολιτικές διαχείρισης χρηµακ/κών κινδύνων για να εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές υποχρεώσεις
πληρώνονται στα προκαθορισµένα χρονικά όρια πίστωσης.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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4.9.30 Συνδεδεµένα µέρη
Τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:

31.12.2016
Α π αιτήσεις
HRS Μ. ΕΠΕ
IONIKEΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α Ε
Λ Α ΜΨΗ ΕΚ∆ ΟΤΙΚΕΣ &
ΡΑ ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α .Ε.

1.380,00
2.681.927,20

Υ π οχρεώσεις
(3.089,50)

34.791,13

(8.003,12)

ΤΗΛ ΕΡΑ ΜΑ Α Ε

153.159,41

(264.240,70)

INTER.RA DIO NETWORKS S.A

295.480,80

INTER.RA DIO NETWORKS Α Ε

5.652,48

A TTICA MEDIA BULGA RIA LTD
A TTICA - EV A OD
CIV ICO LTD
A TTICA MEDIA SERBIA
A TTICA MEDIA RMN SRL
A IRLINK A E
Σύνολ ο ενδοεταιρικών
υπολ οίπων
από θυγ ατρικές εταιρείες

ΕΝΑ Λ Λ Α ΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α Ε
A TTICA IMA KO MEDIA SRL
Σύνολ ο ενδοεταιρικών
υπολ οίπων
από σ υγ γ ενείς εταιρείες
Γενικό Σύνολ ο ενδοεταιρικών
υπολ οίπων

31.12.2015
Υ π όλοιπ ο

Α π αιτήσεις

1.380,00

1.380,00

2.678.837,70

2.487.875,60

(738,00)

35.788,35

(13.802,28)

(111.081,29)

130.710,23

(539.726,57)

-

295.480,80

282.816,49

-

-

5.652,48

5.173,98

-

411.303,65

419.425,57

419.425,57

(8.121,92)

42.164,86

(15.020,60)

26.788,01

Υ π οχρεώσεις

(8.121,92)

Υ π όλοιπ ο
1.380,00
2.487.137,60
21.986,07
(409.016,34)
282.816,49
5.173,98
411.303,65

27.144,26

27.870,36

-

27.870,36

-

1.936.366,06

1.849.607,08

-

1.849.607,08

471.535,70

-

471.535,70

452.461,54

-

452.461,54

9.007,51

-

9.007,51

9.007,51

-

1.936.366,06

962,40
6.051.853,12

(5.316,59)

(4.354,19)

(303.792,43)

5.748.060,69

590,40
5.702.707,11

9.007,51

(5.044,62)

(4.454,22)

(567.433,39)

5.135.273,72

57,14

-

57,14

57,14

-

57,14

8.037,60

-

8.037,60

8.037,60

-

8.037,60

8.094,74

6.059.947,86

-

(303.792,43)

8.094,74

8.094,74

5.756.155,43

5.710.801,85

-

(567.433,39)

8.094,74

5.143.368,46
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες έχουν ως εξής:

IONIKEΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α Ε
ΛΑ ΜΨΗ ΕΚ∆ ΟΤΙΚΕΣ &
ΡΑ ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α .Ε.

1.1 - 31.12.2016
Πωλήσεις
Α γορές αγαθών
αγ αθών και
και υπ ηρεσιών
υπ ηρεσιών
196.898,09
1.910,33

Λοιπ ά
έσοδα/(έξοδα)
τόκ οι δαν είων
-

1.1 - 31.12.2015
Πωλήσεις
Αγ ορές αγαθών
αγαθών και
και υπ ηρεσιών
υπ ηρεσιών
259.870,38
600,00

Λ οιπ ά
έσοδα/(έξοδα)
τόκοι δανείων
-

97.850,28

9.035,71

-

102.007,96

15.174,35

40.734,99

101.346,38

-

41.519,28

376.795,31

-

INTER.RA DIO NETWORKS SA

-

-

12.664,31

-

-

12.053,27

INTER.RA DIO NETWORKS Α Ε

660,00

268,27

-

660,00

726,81

-

-

16.152,44

-

-

18.902,44

-

14.294,50

15.020,61

-

-

-

-

CIV ICO LTD

-

12.000,00

98.758,98

-

139.500,00

105.111,20

ATTICA MEDIA SERBIA

-

-

19.074,16

-

-

18.153,86

ATTICA MEDIA RMN SRL

-

-

-

-

-

-

300,00

220,17

-

480,00

672,73

-

350.737,86

155.953,91

130.497,45

404.537,62

552.371,64

135.318,33

-

-

-

-

-

-

350.737,86

155.953,91

130.497,45

404.537,62

552.371,64

135.318,33

ΤΗΛ ΕΡΑ ΜΑ Α Ε

ATTICA MEDIA BULGA RIA LTD
ATTICA EV A A D

AIRLINK A E
Σύνολ ο ενδοεταιρικών
συναλ λ αγ ών
από θυγ ατρικές εταιρείες
Σύνολ ο ενδοεταιρικών
συναλ λ αγ ών
από σ υγ γ ενείς εταιρείες
Γενικό Σύνολ ο ενδοεταιρικών
συναλ λ αγ ών

Τα υπ όλοιπ α και οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας κ αι των θυγ ατρικών της, έχουν απ αλ ειφθεί κατά την εν οπ οίηση. Οι ενδοεταιρικές
συναλλαγές αφορούν σε π ωλήσεις α' & β΄ υλ ών (χαρτί, ένθετα αντικείµενα-δώρα) σε τρέχουσες τιµές αγοράς και σε έξοδα κ υρίως απ ό τόκους
δανείων και άλ λων ταµειακών διευκολύνσεων π ου έχει χορηγ ήσει η Εταιρεία σε ορισµένες συγγ ενείς και θυγατρικ ές εταιρείες. Οι τόκοι
υπ ολογίζονται µε τρέχοντα επ ιτόκια αγοράς.
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
Αµοιβές διευθυντικών
σ τελ εχών και µελ ών της

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

1.1 - 31.12.2016

1.1 - 31.12.2015

134.976,50

137.314,11

25.284,00

27.984,78

Υποχρεώσ εις προς τα
διευθυντικά

24.047,40

Συναλ λ αγ ές µε µετόχους (τόκοι
δανείων)

48.398,06

50.535,74

48.398,06

50.535,74

1.041.713,36

1.042.732,82

1.041.713,36

1.042.732,82

Υποχρεώσ εις προς µετόχους
(δάνειο µετόχων)

-

-

-

Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης την 31.12.2016 αφορούσαν σε οφειλές αµοιβών διοικητικού
συµβουλίου και παροχής διοικητικών υπηρεσιών. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς µετόχους αφορούν χρηµατοδότηση η
οποία χορηγήθηκε από τους κύριους µετόχους της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταµιευθεί ανέρχεται σε 3.
εκ. ευρώ. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύµφωνα µε το Euribor 3 µηνών πλέον περιθωρίου 5%. Η Εταιρεία έχει προβεί σε
εκταµίευση ποσού 1 εκ. ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Η ισχύς της δανειακής σύµβασης έχει παραταθεί µέχρι
την 31.12.2017.
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4.9.31 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
Κατά της Εταιρείας και θυγατρικών της υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Έναντι αυτών των
εκκρεµοδικιών δεν έχουν σχηµατιστεί αντίστοιχες προβλέψεις διότι, σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων του
Οµίλου, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας και του
Οµίλου. H Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή ύψους 550.000 ευρώ για εξασφάλιση δανείου της θυγατρικής Attica Media
Serbia και έχει τριτεγγυηθεί το σύνολο των δανείων των θυγατρικών Λάµψη Εκδοτική και Ραδιοφωνική ΑΕ, Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ,
International Radio Networks AE, Airlink AE και Civicο Ltd.
Οι δεσµεύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Αµεσα εντός
του έτους

Απο 1 εως και 5 Απο 5 ετή και
έτη
µετα

Ελάχιστα δικαιώµατα τίτλων περιοδικών

413.509,90

216.459,89

Ενοίκια κτιρίων

599.043,84

190.380,00

20.575,68

26.529,31

1.033.129,42

433.369,20

Ενοίκια µεταφορικών µέσων
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

54.195,00
54.195,00

Αµεσα εντός
του έτους

Απο 1 εως και 5 Απο 5 έτη και
έτη
µετα

381.810,67

216.459,89

-

488.419,56

26.400,00

-

19.647,68

26.529,31

-

889.877,91

269.389,20

-

Η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση µίσθωνε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 600 τ.µ. µέρος του οποίου υποµίσθώνε στη
θυγατρική εταιρεία

Τηλέραµα Α.Ε.

συγκεκριµένη δραστηριότητα

για τις ανάγκες στέγασης του τµήµατος σύνταξης του περιοδικού Τηλέραµα. Από την

δεν προέκυψε οικονοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία. Κατά την τρέχουσα χρήση ο ‘Όµιλος

κατέβαλε σε ενοίκια το ποσό των 569 χιλ. ευρώ και η Εταιρεία το ποσό των 539 χιλ. ευρώ.
Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι την 31.12.2016 είναι
οι εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

ΣΧΕΣΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΕΛ ΕΓΚΤΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

Α ΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α .Ε.

Ελλάδα

ΜΗΤΡΙΚΗ

2008-2010

Λ Α ΜΨΗ ΡΑ ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α .Ε.

Ελλάδα

Α π ορροφήθηκε την 31.12.2011 απ ό την Λ Α ΜΨΗ
ΕΚ∆ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α .Ε.
(Πρώην Γ. ∆ ραγ ούν ης εκδόσεις Α .Ε.)

2010-2011

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α .Ε.

Ελλάδα

66,50%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2010

Λ Α ΜΨΗ ΕΚ∆ ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α .Ε. (Πρώην Γ. ∆ ραγούνης
εκ δόσεις Α .Ε.)

Ελλάδα

100,00%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2010

ΤΗΛ ΕΡΑ ΜΑ Α .Ε.

Ελλάδα

50,00%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2008-2010

Ελλάδα

50,00%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2010-2016

A TTICA MEDIA BULGA RIA LTD

H.R.S ΕΠΕ

Βουλγαρία

68,84%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2006 - 2016

ATTICA -EVA AD

Βουλγαρία

44,75%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2016

CIV ICΟ LTD

Κύπ ρος

100,00%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2012 - 2016

A TTICA IMA KO MEDIA SRL

Ρουµανία

50,00%

ΕΜΜΕΣΗ

ΚΑ ΘΑ ΡΗ ΘΕΣΗ

2007-2016

Σερβία

90,95%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2007 - 2016

Λ ουξεµβούργο

100,00%

Α ΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2000 - 2016
2010

A TTICA MEDIA SERBIA LTD
INTERNA TIONA L RA DIO NETWORKS HOLDING
S.A .
INTERNA TIONA L RA DIO NETWORK Α .Ε.

Ελλάδα

100,00%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

ΕΨΙΛ ΟΝ ΟΥ Α Ν (E-ONE) A .E.

Ελλάδα

25,00%

Α ΜΕΣΗ

ΚΑ ΘΑ ΡΗ ΘΕΣΗ

-

ΕΝΑ Λ Λ Α ΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ ΟΣΕΙΣ Α .Ε.

Ελλάδα

49,00%

Α ΜΕΣΗ

ΚΑ ΘΑ ΡΗ ΘΕΣΗ

-

Ρουµανία

100,00%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2004 - 2016

Ελλάδα

100,00%

ΕΜΜΕΣΗ

ΟΛ ΙΚΗ

2010

A TTICA MEDIA RMN SRL
A IRLINK A E
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Όσον αφορά την Μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια, οι χρήσεις 2011 έως και 2015 έχουν
ελεγχθεί από τον εκλεγµένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α
ν.4174/13 και εκδόθηκαν σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συµµόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. Παρόλο που για τις χρήσης που
ξεκινούν από 1.1.2016 και µετά η διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου από τον τακτικό ελεγκτή δεν είναι υποχρεωτική, η
∆ιοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ανάθεση του ελέγχου για τη χρήση του 2016 στους τακτικούς ελεγκτές της Μητρικής
εταιρεία και των θυγατρικών που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια. Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύµφωνα µε τη
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 επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο
εκτιµάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσµατα από τέτοιους µελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν
τελικά πραγµατοποιηθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Αναλυτικά το υπόλοιπο της σχηµατισθείσας πρόβλεψης µέχρι την 31.12.2016 για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανά εταιρεία
έχει ως εξής :

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

Πρόβλεψη την 31.12.2016
113.078,32

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE

11.460,82

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ

59.657,24

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

16.898,41

AIRLINK ΑΕ
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.
Σύνολο πρόβλεψης

4.279,22
50.120,68
255.494,69

Οι προβλέψεις για τις εταιρείες που παρουσίασαν ζηµίες για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, απεικονίζονται αφαιρετικά των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων στις Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας.

Η θυγατρική εταιρεία Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε. έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια σε σχέση µε έκθεση τακτικού ελέγχου που
αφορά την παρακράτηση φόρου του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 επί του τιµήµατος της αγοράς του σήµατος του περιοδικού ΧΑΪ,
µε βάση την οποία καταλογίστηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις ποσού 1,9 εκ. ευρώ
Πρωτοδικείο εξέδωσε στις 15.09.2015 απόφαση για τις ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ παραπέµποντας την υπόθεση στο ∆ιοικητικό Εφετείο.
Η προσφυγή συζητήθηκε στο ∆ιοικητικό Εφετείο στις 7.2.2017 από το οποίο αναµένεται η σχετική απόφαση. Η ∆ιοίκηση της
θυγατρικής, στηριζόµενη και σε σχετική γνωµοδότηση των νοµικών συµβούλων που έχουν αναλάβει το χειρισµό του θέµατος
αυτού, εκτιµά ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη για την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών ∆ικαστηρίων, ως εκ τούτου δεν έχει
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη.
Στις 31.12.2014 επιδόθηκε εντολή διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου στην θυγατρική εταιρεία Τηλέραµα Α.Ε. για την
χρήση του 2008. Στις 3.2.2015 επιδόθηκε εντολή διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου στην θυγατρική εταιρεία Τηλεθεατής
Α.Ε. (η οποία έχει απορροφηθεί την 2.5.2012 από την µητρική Εταιρεία) για την χρήση του 2009. Στις 28.12.2015 επιδόθηκε
εντολή διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου στην µητρική εταιρεία Αττικές εκδόσεις Α.Ε. για τις χρήσεις από 1.1.2008 έως
31.12.2010 και στις 22.6.2016 επιδόθηκε εντολή διενέργειας τακτικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση από 1.1.2011 έως
31.12.2011. Για τις συγκεκριµένες ελεγχόµενες χρήσεις ο Όµιλος έχει σχηµατίσει κατά το παρελθόν πρόβλεψη συνολικού πόσου
115 χιλ. ευρώ.
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4.9.32 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι
χρηµατοοικονοµικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάµενες δανειακές συµβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η
υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί . Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)

Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
31.12.2016
∆ αν ειακές υπ οχρεώσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισ οδύναµα
Καθαρός δανεισ µός
Σύν ολο ιδίων κεφαλαίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

17.454.088,20

18.027.689,47

11.952.630,80

12.446.994,94

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

12.755.508,54

12.726.966,90

10.172.303,45

9.999.892,90

4.077.191,15

4.018.421,33

14.408.061,30

14.129.803,68

312,85%

316,72%

70,60%

∆είκτης κα θαρού χρέους προς ίδια
κεφ άλ αια

70,77%

Κατηγορίες χρηµατ/κών µέσων
Την 31.12.2016 ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
31.12.2016
Μακ ροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

243.577,09

160.077,09

2.775.711,45

2.620.745,00

10.031.435,31

9.922.175,11

7.324.486,16

7.258.491,77

Καθαρές λοιπ ές απ αιτήσεις

5.325.947,71

5.189.577,34

3.682.039,27

3.230.089,23

Ταµειακ ά διαθέσιµα κ αι ισοδύν αµα

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

20.299.539,77

20.572.552,11

15.562.564,23

15.556.428,04

Καθαρές εµπ ορικ ές απ αιτήσεις

Σ ΥΝΟΛ Ο

Χρηµατοοικονοµικές υποχ ρεώ σεις
ΟΜ ΙΛ ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

17.454.088,20

18.027.689,47

11.952.630,80

12.446.994,94

Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις

8.596.809,22

8.476.466,21

6.284.664,86

6.226.578,87

Λ οιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις

3.742.399,01

4.246.797,83

2.047.001,14

2.156.984,78

∆ αν ειακ ές υπ οχρεώσεις

Ά λλ ες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Σ ΥΝΟΛ Ο

29.793.296,43

30.750.953,51

31.12.2015

20.284.296,80

20.830.558,59

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται και η µέγιστη έκθεση του Οµίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο.

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Ο Όµιλος και η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των
χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:
Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
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Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι
παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3
για τη µέτρηση της εύλογης αξίας.
Τα ταµειακά διαθέσιµα, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, οι εµπορικές, δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και
τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων
Ο Όµιλος εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει ως
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική του απόδοση.
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος.
Αυτό περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Ο Όµιλος
δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς
εισπρακτέους και πληρωτέους, µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο
Euribor.
Η διοίκηση του Οµίλου έχει λάβει µέτρα σχετικά µε την διαχείριση οικονοµικών κινδύνων που µπορεί να προκύψουν λόγω των
αρνητικών εξελίξεων στην Ελληνική οικονοµία σε συνδυασµό µε τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις Ελληνικές τράπεζες
που παραµένουν σε ισχύ.

Κίνδυνος αγοράς
Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων, συναλλαγµατικών
ισοτιµιών και στην διακύµανση των τιµών αγοράς πρώτων υλών.

Κίνδυνοι µεταβολής τιµών πρώτων υλών
Ο Όµιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σηµαντικές µεταβολές τιµών των α’ υλών (χαρτί) και των βασικών υπηρεσιών
παραγωγής δεδοµένου ότι ήδη έχουν συµφωνηθεί οι τιµές που θα ισχύσουν για την τρέχουσα χρήση.

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο Όµιλος πραγµατοποιεί το 90% του κύκλου εργασιών του στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ.
Παράλληλα, δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών στις αγορές της Βουλγαρίας, Σερβίας, όπου το σύνολο των
δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόµισµα. Η δραστηριότητα του Οµίλου στην Βουλγαρία δεν εµπεριέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο

92

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ης

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ποσά σε ευρώ)

καθώς η ισοτιµία του Βουλγαρικού νοµίσµατος µε το ευρώ είναι σταθερή.
Συνεπώς ο Όµιλος εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο από την µετατροπή σε ευρώ των οικονοµικών καταστάσεων των
θυγατρικών εταιρειών που συντάσσονται σε τοπικό νόµισµα, προκειµένου να ενοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχοµένως να προκύψουν από την διακύµανση των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης µέτρων αντιστάθµισης τους.

Ανάλυση ευαισθησίας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Για την τρέχουσα χρήση αν το τοπικό νόµισµα που συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις των συγκεκριµένων εταιρειών ήταν
ανατιµηµένο ή υποτιµηµένο κατά 10% το καθαρό κέρδος/(ζηµία) της χρήσης για τον Όµιλο θα µεταβαλλόταν ως εξής :

31.12.2016
+10%
A ttic a Media Serbia LTD

31.12.2015
-10%

+10%

-10%

15.989,33

(13.095,26)

11.832,52

(9.690,83)

A ttic a Media RMN SRL

-

-

-

-

A ttic a - Imako SRL

-

-

-

-

15.989,33

(13.095,26)

11.832,52

(9.690,83)

Σ ύνολ ο

Επίσης, αν το τοπικό νόµισµα που συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις των συγκεκριµένων εταιρειών ήταν ανατιµηµένο ή
υποτιµηµένο κατά 10% τα ίδια κεφάλαια που εισφέρονται στον Όµιλο θα µεταβάλλονταν ως εξής :

31.12.2016
+10%
A ttic a Media Serbia LTD
A ttic a Media RMN SRL
A ttic a - Imako SRL
Σ ύνολ ο

31.12.2015
-10%

+10%

-10%

(53.014,66)

43.419,00

(82.435,59)

67.514,75

6.672,75

(5.464,99)

6.672,75

(5.464,99)

2.038,35

(1.669,41)

2.038,35

(1.669,41)

(44.303,55)

36.284,61

(73.724,48)

60.380,35

Κίνδυνος επιτοκίου
Στόχος του Οµίλου είναι η επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της
αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Ο Όµιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται
το δανεισµό και γενικά την οικονοµική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασµένη χρήση βραχυπρόθεσµου και
µακροπρόθεσµου δανεισµού. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις
χρηµατοδοτικές του ανάγκες.
Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες
τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανεισµού.
Το σύνολο του δανεισµού είναι σε ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου.

Ανάλυση ευαισθησίας αλλαγής επιτοκίων
Σε περίπτωση µεταβολής του επιτοκίου Euribor, η επίπτωση στα αποτελέσµατα της τρέχουσας και προηγούµενης χρήσης για τον
Όµιλο και την Εταιρεία µε βάση τα υπόλοιπα των δανείων κατά το τέλος κάθε χρήσης έχουν ως εξής:
ΟΜ ΙΛ ΟΣ
Μ εταβολ ή επιτοκίου

31.12.2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

+/-0,5%

87.270,44

90.138,45

59.763,15

62.234,97

+/- 1%

174.540,88

180.276,89

119.526,31

124.469,95

+/- 1,5%

261.811,32

270.415,34

179.289,46

186.704,92

+/- 2%

349.081,76

360.553,79

239.052,62

248.939,90
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Πιστωτικός κίνδυνος
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του Οµίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν καταθέσεις τραπεζών,
λογαριασµούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων.
Στα πλαίσια της κατά τον δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων
των απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης.
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Για το τρέχον έτος, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Το 56% του κύκλου εργασιών του Οµίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται
µετρητοίς µε την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανοµής τύπου, ως εκ τούτου περιορίζεται
σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου του Οµίλου για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις
Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από πελάτες διαφήµισης και κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών, από
τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Οµίλου. Κατά συνέπεια
περιορίζεται σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου.

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
Μη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις
Ληξιπρόθεσµες απ αιτήσεις
Πρόβλεψη αποµείωσης
ΣΥΝΟΛΟ

10.031.435,31

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015
9.922.175,11

31.12.2016
7.324.486,16

31.12.2015
7.258.491,77

10.421.036,09

10.472.628,73

4.000.574,23

3.981.666,23

(10.421.036,09)

(10.472.628,73)

(4.000.574,23)

(3.981.666,23)

10.031.435,31

9.922.175,11

7.324.486,16

7.258.491,77

Κίνδυνος Ρευστότητας
Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ταµειακών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.
Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς την πορεία των ταµειακών διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές πιστώσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας του Οµίλου,
εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.12.2011 η χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς µετόχους της,
οι οποίοι εδρεύουν στο εξωτερικό, συνολικού ποσού 3 εκ. ευρώ. Η ισχύς της δανειακής σύµβασης έχει παραταθεί έως την
31.12.2017. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη ποσού 1 εκ.
ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Έτσι η Εταιρεία συνεχίζει να έχει άµεση και µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όµιλος εκτιµά τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές για περίοδο έτους κατά τη
σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού, και διενεργεί µηνιαία κυλιόµενη εκτίµηση τριών µηνών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι
διαθέτει αρκετά ταµειακά διαθέσιµα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης της κάλυψης των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαµβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από τυχόν ακραίες
συνθήκες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Την 31.12.2016 τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου
ανήλθαν στο ποσό των 4.698.579,66 ευρώ.
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∆ανειακές χρηµ/κές υποχρεώ σεις
0-6 µήνες

ΟΜ ΙΛ ΟΣ
31.12.2015

10.655.754,86

17.244.356,13

6.999.297,46

4.993.333,34

50.000,00

4.953.333,34

240.000,00

733.333,34

6 µήνες - 1 έτος
1 έτος - 2 έτη
2 έτη - 5 έτη

31.12.2016

31.12.2015
11.663.661,60
50.000,00

-

1.565.000,00

Προµηθευτές και λοιπές χρηµ/κές
υποχρεώ σεις
0-12 µήνες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

733.333,34

-

ΟΜ ΙΛ ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

31.12.2015

12.339.208,23

12.723.264,04

31.12.2016

31.12.2015

8.331.666,00

8.383.563,65

Ταµείο και Ταµειακά Ισοδύναµα
Το ταµείο και τα ταµειακά ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά που κρατούνται από τον Όµιλο και την Εταιρεία, βραχυπρόθεσµες
καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός µηνός ή λιγότερο και προθεσµιακές καταθέσεις.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
41.211,31

31.12.2015
86.315,49

31.12.2016
22.284,51

31.12.2015
57.430,06

Τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού

1.982.461,35

2.669.078,99

772.170,50

1.580.776,37

Τραπεζικές καταθέσεις εξωτερικού

2.674.907,00

2.545.328,09

985.872,34

808.895,61

Σύνολο

4.698.579,66

5.300.722,57

1.780.327,35

2.447.102,04

Ταµείο

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηµατικών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.9.33 Αµοιβές νόµιµων ελεγκτών
Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών για την χρήση 2016, ανέρχονται στο ποσό των 72.800 ευρώ για την Εταιρεία και
149.650 ευρώ για τον Όµιλο. Το σύνολο των αµοιβών αφορούν αποκλειστικά αµοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των
οικονοµικών καταστάσεων βάσει των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 καθώς και αµοιβές για τον φορολογικό έλεγχο από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή σύµφωνα µε το άρθρο 65Α του ν.4174/2013 για όσες εταιρείες έχουν υπαχθεί σε αυτόν.

4.9.34 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του
Οµίλου από τις 31.12.2016 µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας.

4.9.35 Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της του Οµίλου και της Εταιρείας, σελ. 38 έως και 95 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας την ∆ευτέρα 3 Απριλίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
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