Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΕΛΙ∆Α
1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

3

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 - 20
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης IOYNIOY 2005
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Αρίθµηση
Σηµειώσεων

30.06.2005

31.12.2004

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ένσώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικου
Σύνολο παγίου ενεργητικού

4
5
6

70.347.032,37
14.904.312,90
21.120,18
85.272.465,45

71.133.669,89
18.261.264,43
21.120,18
89.416.054,50

7
8
9
10
11

3.770.822,29
33.009.208,61
830.244,62
3.286.281,47
7.019.930,05

47.916.487,04

3.525.115,93
33.752.100,72
434.277,18
3.501.867,18
9.566.361,87
50.779.722,88

133.188.952,49

140.195.777,38

27.273.817,00
51.396.268,09
-4.620.697,08
-5.113.759,66
68.935.628,35

16.364.290,20
92.852.469,93
-8.474.466,18
4.105.751,96
104.848.045,91

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Πελάτες & λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Αναβαλλόµενοι φόροι
Ταµειακά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο
Καθαρή θέση

12

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

13
14

10.500.000,00
14.737.311,74
25.237.311,74

0,00
14.672.240,35
14.672.240,35

15
13
15
15

16.806.185,73
19.500.000,00
2.709.826,67
0,00
39.016.012,40

17.669.743,83
0,00
2.878.836,55
126.910,74
20.675.491,12

133.188.952,49

140.195.777,38

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές & λοιποί πιστωτές
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Έσοδα επιχορηγήσεων παγίων
Έξοδα χρήσης πληρωτέα

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων που
περιλαµβάνονται στις σελίδες 5-14.
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30ης IOYNIOY 2005

Αρίθµηση
Σηµειώσεων

30.06.2005

30.06.2004

16
18

56.090.269,59
39.485.236,06
16.605.033,53

54.167.891,23
36.071.426,11
18.096.465,12

18

417.844,31
17.022.877,84

724.760,24
18.821.225,36

18
18

2.716.447,89
12.927.887,08
1.378.542,87

2.026.983,28
11.565.541,00
5.228.701,08

17

739.416,65
0,00
0,00
0,00
739.416,65

666.100,95
0,00
0,00
0,00
666.100,95

18

69.986,40
0,00
0,00
69.986,40

39.940,40
0,00
0,00
39.940,40

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ προ φόρων

2.047.973,12

5.854.861,63

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΚΕΡ∆Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ

488.122,88
1.559.850,24

1.817.187,59
4.037.674,04

0,0290

0,0740

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
ΜΙΚΤΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Κέρδη εκµετάλλευσης
Έσοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη από πωλήσεις συµµετοχών & πιστωτικοί τόκοι
Κέρδη από πωλήση παγίων στοιχείων
Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έσοδα

Έξοδα από µη λειτουργικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
Λοιπά έξοδα

Κέρδη ανά µετοχή
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01 -30.06.2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Επιστροφή κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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01.01 - 30.06.2004

2.047.973,12

5.854.861,63

2.071.112,14
296.294,79
-739.416,65
69.986,40

1.977.076,36
458.925,22
-666.100,95
39.940,40

-245.706,36
346.924,67
-886.750,11

-591.092,46
-4.269.893,43
1.837.599,82

-69.986,40
-760.851,49

-39.940,40
-590.528,80

2.129.580,11

4.010.847,39

0,00
-1.290.616,88
20,30
54.729,21
684.687,44
-551.179,93

-1.379.686,47
-2.877.457,26
513.101,54
64.436,51
601.664,44
-3.077.941,24

30.000.000,00
-30.304.962,24
-3.819.869,76
-4.124.832,00

0,00
0,00
-7.104.948,89
-7.104.948,89

-2.546.431,82
9.566.361,87
7.019.930,05

-6.172.042,74
13.351.467,11
7.179.424,37

Χ. Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
30-Ιουν-05
(Ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καθαρή Θέση 2004
Υπόλοιπο 1/1/2004
∆ιανοµή Μερισµάτων 2003
∆ιανοµή 2004( Τακτικό αποθεµατικό,Αποθεµατικό ιδιων µετοχών)
∆ιανοµή αποθεµατικών
Ιδιες µετοχές
Αποτίµηση Συµµετοχών
Προσαρµογή αναβαλόµενων φόρων από έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Κέρδη χρήσεως 2004
Μείον φόροι
Αναπροσαρµοσµένο Υπόλοιπο 31/12/2004

Καθαρή Θέση 30.6.2005
Υπόλοιπα 31ης ∆εκεµβρίου 2004
Κερδη περιοδου 1.1.05-30.06.2005
(-) Φόροι περιόδου
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση - ∆ιανοµή Αποθεµατικών
∆ιανοµή Μερισµάτων 2004
Αποτίµηση Συµµετοχών
Μείωση κόστους απόκτησης ιδίων µετοχών λόγω επιστροφής κεφαλαίου
Προσαρµογή αναβ/νων φορ/κών Υποχρεώσεων αναπροσαρµογής από 35% σε 32%
Προσαρµογή αναβ/νων φορ/κών απαιτήσεων από προβλέψεις από 35% σε 32%
Μεταφορά Φόρου Μεγάλης ακίνητης περιουσίας(Φ.Μ.Α.Π)
Υπόλοιπα Καθαρής Θέσης 30.06.2005

16.364.290,20

Αποθεµατικά
υπέρ το άρτιο
92.852.469,93

Τακτικό
Αποθεµατικό
1.995.951,08

Αποθεµατικά
αναπροσαρµογής
8.037.339,86

Λοιπά
αποθεµατικά
-6.956.431,51

221.500,00

1.295.494,37
-863.933,82
-1.324.224,57
-4.261.656,22

16.364.290,20

92.852.469,93

2.217.451,08

8.037.339,86 -12.110.751,75

16.364.290,20

92.852.469,93

2.217.451,08

8.037.339,86 -12.110.751,75

10.909.526,80
-41.456.201,84
-3.356.951,53
238.912,80
353.302,46

27.273.817,00

51.396.268,09

2.217.451,08

8.390.642,32 -15.228.790,48

Κερδη εις νέο

704.135,28 112.997.754,84
-7.091.192,42
-7.091.192,42
-1.516.994,37
0,00
863.933,82
0,00
-1.324.224,57
-4.261.656,22
-191.814,19
-191.814,19
7.290.635,23
7.290.635,23
-2.571.456,76
-2.571.456,76
-2.512.753,41 104.848.045,91

-2.512.753,41 104.848.045,91
2.047.973,12
2.047.973,12
-488.122,88
-488.122,88
10.909.526,80
-41.456.201,84
-3.788.470,28
-3.788.470,28
-3.356.951,53
238.912,80
353.302,46
-274.544,53
-274.544,53
-97.841,68
-97.841,68
-5.113.759,66 68.935.628,35

Σηµείωση :1) Mε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 22/4/2005, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 41.456.201,84 € µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών "διαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονα µειώθηκε κατά 30.546.675,04 € µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Κ-2-5254/05.05.2005) και

ενηµερώθηκε το ∆.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίασή τους της 12.05.2005. Τέλος, στις 30.06.2005 έγινε µέσω του Κ.Α.Α. η επιστροφή µετρητών στους µετόχους.
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Σύνολο

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επι των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Συνταχθείσες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS)
1ης Ιανουαρίου 2005 - 30η Ιουνίου 2005
(Ποσά σε ευρώ)

1. Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και υιοθέτηση των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS)
Τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας τηρούνται σύµφωνα µε την Ελληνική
Νοµοθεσία. ∆εδοµένου ότι αυτά δεν είναι σε απόλυτη συνέπεια µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρηση, οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις έχουν αναµορφωθεί κατάλληλα (σελ.18)
2. Σύσταση εταιρείας
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 1625/ 23.07.74) και η διάρκειά της ορίσθηκε
σε 100 έτη, δηλαδή µέχρι 22.07.2074.
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία, έχει την µορφή της Ανώνυµης
Εταιρείας και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν. 2190/20.
Σκοπός της Εταιρείας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της :
1. H επί ιδιοκτήτων ή και µη εγκαταστάσεων της Εταιρείας εκτέλεσις πάσης
εκδοτικής εργασίας, είτε δι΄ίδιον λογαριασµόν της Εταιρείας, είτε δια
λογαριασµόν τρίτων, η έκδοσις παντός είδους εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών
και παντός εν γένει εντύπου, εκδιδοµένων εν τη ηµεδαπή ή τη αλλοδαπή, η
κυκλοφορία και εµπορία αυτών εις τε το εσωτερικόν και εξωτερικόν, η
παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως µορφωτικού υλικού,η εµπορία χάρτου
και η αντιπροσώπευσις αλλοδαπών εκδοτικών οίκων και οίκων παραγωγής ή
εµπορίας χάρτου, ως και η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω,
επιχειρήσεως και συµµετοχή εις ετέρας Εταιρείας ή Επιχειρήσεις, ηµεδαπάς ή
αλλοδαπάς, επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεµφερή σκοπόν.

-5-

2. H ίδρυση και συµµετοχή σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, σε
εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης, τηλεαγορών και γενικά
σε εταιρείες παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών δια ηλεκτρονικών µέσων.
3. Η πρακτόρευση και διανοµή παντός είδους εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών
και γενικά κάθε είδους εντύπου καθώς και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες
µε αυτούς τους σκοπούς.
4. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών µε το διαδίκτυο (internet) καθώς
και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
5. Η παραγωγή τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών έργων και γενικότερα η
παραγωγή πάσης φύσεως οπτικοακουστικών προϊόντων καθώς και η ίδρυση και
συµµετοχή σε εταιρείες µε αυτό το σκοπό.
6. Η παροχή πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η ίδρυση και
συµµετοχή σε εταιρείες µε αυτόν τον σκοπό.
7. Η επένδυση των διαθεσίµων της εταιρείας σε κινητές αξίες οποιασδήποτε
µορφής.
8. Η ίδρυση εταιρειών ή η συµµετοχή σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες που ο σκοπός τους συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τον σκοπό της
εταιρείας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως ενδεικτικά µελετητικές,
κατασκευαστικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές,
διαφηµιστικές, διοργάνωσης εκθέσεων, τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες.
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η έκδοση των εφηµερίδων,
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µαζί µε τα ένθετά της («Ε – 9, Ε - ΙΣΤΟΡΙΚΑ,
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ», «Ε – ΙΑΤΡΙΚΑ»), ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ , µαζί µε τα ένθετά της (το περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», «7», «ON - OFF», «LE MONDE DIPLOMATIQUE»
«GOURMET», «ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΜΜΑ») και την εφηµερίδα µικρών Αγγελιών
«ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» µε τα ένθετα «FOTO AUTO MOTO», «BUSINESS»,
«REAL ESTATE». Η εµπορική εκµετάλλευση των αγγελιών της εφηµερίδας
“ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” γίνεται και µέσω του διαδικτύου (στη διεύθυνση
www.xe.gr).
Τα έσοδά της κατά κύριο λόγο προέρχονται από την πώληση των εφηµερίδων και
από τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις που γίνονται σ’ αυτές και στα ένθετά τους.
Επίσης η εταιρεία έχει έσοδα από εκτυπώσεις που κάνει για λογαριασµό τρίτων,
στο εργοστάσιο της στο Κορωπί Αττικής, καθώς και έσοδα από πωλήσεις
εµπορευµάτων µέσω προσφορών σε πολύ χαµηλές τιµές.
Τέλος, έχει έσοδα από συµµετοχές σε εταιρείες.

3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
3.1 Αρχή του Ιστορικού Κόστους
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του Ιστορικού
Κόστους πλήν των περιπτώσεων των γηπέδων και των κτιρίων για τα οποία
επιλέχθηκε η αρχή της εύλογης αξίας.
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Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων
και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται.
3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογιστικοποιούνται µε την ισοτιµία που ισχύει
κατά την ηµέρα συναλλαγής.
Όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται σε Ευρώ µε
την επίσηµη ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Τυχόν χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα της περιόδου.
3.3 Αποσβέσεις
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε τους
παρακάτω συντελεστές:
%
Κτίρια & λοιπές εγκαταστάσεις
2-2,5
Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
20
Μηχανήµατα & εγκαταστάσεις
8
Έπιπλα & σκεύη
20-24
Μεταφορικά µέσα
11-15
3.4 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (αποτίµηση )
Τα ενσώµατα πάγια , εκτός των ακινήτων αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον
τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων.
Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του
συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν
καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη
λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα
εισρεύσουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται
στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Τα ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από
ανεξάρτητους εκτιµητές µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες
αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες να µην διαφέρουν από τις
εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ακινήτων που προκύπτουν από
αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων
κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής
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(υποτίµησης) συγκεκριµένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή
την περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα.
Μειώσεις στην λογιστική αξία που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή,
καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο
αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.
3.5 Φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου
µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (32% για τη χρήση 2005, 35% για τη
χρήση 2004). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της
εταιρείας όπως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν
περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά .
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που
εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία
εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος που
αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις
πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο
βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και να συµψηφιστεί
µε την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται
κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν
απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη
διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που
αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία ανακύπτει φορολογική
υποχρέωση ή απαίτηση.
Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλήν της περίπτωσης
που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ’ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε
και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
3.6 Αποθέµατα ( εµπορεύµατα – προϊόντα - πωλήσεις - ανταλλακτικά)
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου
του Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ’εκτίµηση τιµή πώλησης αφού
αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.
3.7 Κύκλος εργασιών
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Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του και
αντιπροσωπεύει κυρίως έσοδα από την πώληση των εφηµερίδων, έσοδα
διαφήµισης και έσοδα από εκτυπώσεις για λογαριασµό τρίτων.
3.8 Αποµείωση αξίας παγίων
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη
λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν
τα πάγια αυτά έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν
υπήρχε την 31.03.2005.
3.9 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία
αυτών : α) οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στο µέσο όρο της
χρηµατιστηριακής τιµής κατά τον τελευταίο µήνα της περιόδου, β) οι µη
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην αξία κτήσεως αρχικά και στη
συνέχεια µειώνεται η αξία κτήσεως µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης της
εκάστοτε συνδεδεµένης εταιρείας .
3.10 Πελάτες
Η αποτίµηση των πελατών γίνεται στην ονοµαστική αξία των απαιτήσεων αφού
µειωθούν µε τυχόν επισφάλειες.
3.11 Πιστωτές
Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων .
3.12 Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση του προσωπικού.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε
την συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλλει
σ’αυτό συγκεκριµένη χρηµατική παροχή. Η χρηµατική αυτή παροχή οφείλεται
κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης και ισούται µε το 40% ή 70% του ποσού
που προσδιορίζεται µε παραµέτρους :
α) το χρόνο υπηρεσίας στην εταιρεία
β) την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και
γ) λοιπούς παράγοντες όπως προσδιορίζονται απο την σχετική νοµοθεσία
Η υποχρέωση αυτή προσδιορίζεται ως παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής
συνεκτιµώντας αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία
Ισολογισµού.
Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω Ισολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές
και η εκτιµούµενη κατά την 31/03/2005 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί
και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά
προηγούµενες χρήσεις έχει διαχωριστεί και επηρεάσει απ’ευθείας τα Ίδια
Κεφάλαια και η υποχρέωση που αφορά την περίοδο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα
της περιόδου.
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Η εταιρεία δεν υιοθέτησε οποιοδήποτε πρόγραµµα επένδυσης και διασφάλισης
της διαθεσιµότητας του εκάστοτε απαιτούµενου κεφαλαίου για την ανταπόκριση
της σ’αυτή την υποχρέωση όταν αυτή ανακύπτει.
3.13 Επενδύσεις
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες :
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία
τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα .
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία που αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των
παραγώγων.
β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες
ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει
την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία
δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η
∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την
ηµεροµηνία Ισολογισµού .
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία
της εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην
εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα επιρριπτέες στην
συναλλαγή δαπάνες , τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται
όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται
και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς σε όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή
ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν
χαρακτηρισθούν αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα .
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές
τους. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε
την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών
ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης.
3.14 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα
καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης εσόδων µε τα έξοδα
και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντιστοίχων εξόδων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία
καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στα
έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.
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Σηµείωση (4)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(01/01-30/06/2005)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Υπόλοιπο
1/1/2005
Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοπ.υπο εκτελεση
Σύνολα

Προσθήκες Μειώσεις
χρήσης
χρήσης

14.310.335,00
0,00
0,00
30.213.991,32
0,00
0,00
37.520.251,85
7.151,90 3.815,11
645.555,66
0,00
0,00
6.598.376,69
104.509,19 33.238,57
94.613,97 1.208.557,97
0,00
89.383.124,49 1.320.219,06 37.053,68

Σύνολο
30/06/2005
14.310.335,00
30.213.991,32
37.523.588,64
645.555,66
6.669.647,31
1.303.171,94
90.666.289,87
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Υπόλοιπο
Σύνολο
Αναπόσβεστο
Προσθήκες
Αποσβέσεων
αποσβέσεων
Υπόλοιπο
χρήσης
1/1/2005
30/06/2005
30/06/2005
0,00
0,00
0,00 14.310.335,00
601.429,57
326.513,58
927.943,15
29.286.048,17
11.727.387,52 1.461.060,52 13.188.448,04
24.335.140,60
404.749,50
26.875,08
431.624,58
213.931,08
5.514.687,73
256.554,00 5.771.241,73
898.405,58
0,00
0,00
0,00
1.303.171,94
18.248.254,32 2.071.003,18 20.319.257,50
70.347.032,37

Σηµείωση (5)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΣΤΟ Χ.Α.Α ΑΕ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

31.237.500

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΜΕ 30 / 06 / 2005

12,28%

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

3.836.162

6,69

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ

E.F.G EUROBANK S.A

25.646.623,98

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
MEDIATEL AE
ΕΜΦΑΣΙΣ ΑΕ
ΑΡΓΟΣ ΑΕ
MEDIA CALL CENTER AE
ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ ΑΕ

4,10

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

100.228,412

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

3,27

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

12.544.249,74

3,27

12.544.249,74

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΑΞΙΑ

12.544.249,74

3.184.014,46

12.544.249,74

3.184.014,46

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ
ΚΕΡ∆Η ΑΠΌ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
Χ.Α.Α Α.Ε
Χ.Α.Α Α.Ε

ΑΞΙΑ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ
ΜΕΡΙ∆ΙΑ
AMOIBAIOY

0,00

ΚΕΡ∆Η ΑΠΌ
ΜΕΡΙ∆ΙΑ
AMOIBAIOY

294.000,00

294.000,00

306.879,35

331.826,20

37.826,20

294.000,00

294.000,00

306.879,35

331.826,20

37.826,20

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΚΤΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

15.728.264,20
15.728.264,20

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005
ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΚΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ MH
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΑΕ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

25.646.623,98

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΚΤΗΣΗ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ

ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ
ΚΕΡ∆Η ΑΠΌ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ MH ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
Χ.Α.Α Α.Ε
Χ.Α.Α Α.Ε

1.000

90%

900

162,71

146.443,09

80,41

72.367,07

0,00

0,00

0,00

0,00

72.367,07

0,00

500.000

51%

255.000

2,89

737.872,34

0,84

214.965,00

0,82

208.335,00

0,82

208.335,00

6.630,00

0,00

8.400.000

44%

3.696.000

0,30

1.108.800,00

0,30

1.108.800,00

0,38

1.393.392,00

0,30

1.108.800,00

0,00

272.000

9,375%

25.500

2,94

74.970,00

2,94

74.970,00

4,95

126.250,50

2,94

74.970,00

0,00

75.000

24,126%

18.095

38,80

702.086,00

38,80

702.086,00

68,99

1.248.410,24

38,80

702.086,00

0,00

240.000

20%

48.000

3,00

144.000,00

1,84

88.512,00

1,88

90.048,00

1,84

88.512,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.300,16

7,11

113.005,89

6,50

103.300,16

0,00

168.000,00

0,53

74.060,00

0,53

20.000

16%

3.200

2,93

9.391,05

∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

105.900

15%

15.885

69,07

1.097.127,37

6,50

PLANATECH AE

700.000

20%

140.000

3,00

420.000,00

1,20

74.060,00

93.940,00

0,00

4.440.689,85

2.533.000,23

3.253.501,63

2.360.063,16

172.937,07

0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

30.087.313,83

18.261.264,43

15.797.751,37

14.904.312,90

3.356.951,53

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.087.313,83

18.261.264,43

15.797.751,37

14.904.312,90

3.356.951,53

0,00

ΣΥΝΟΛΑ
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επι των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Συνταχθείσες σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS)
30η Ιουνίου 2005
(Ποσά σε ευρώ)

30.06.2005
6.

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
∆οσµένες εγγυήσεις :
Εγγυήσεις ∆ΕΗ εργοστασίου
Εγγύηση ενοικίου υποκαταστήµατος Θεσ/νίκης
Εγγύηση ενοικίου γραφείου Κρήτης

7.

17.197,36
3.600,00
322,82

17.197,36
3.600,00
322,82

21.120,18

21.120,18

472.385,65
1.628.263,38
1.721,04
1.296.294,59
168.030,13
204.127,50

252.502,28
1.433.705,61
12.928,54
1.181.775,70
159.273,74
484.930,06

3.770.822,29

3.525.115,93

12.783.681,85
63.181,77
3.164.056,03
905.613,07
13.443.199,01
294.000,00
46.263,76
1.080.447,44
17.684,63
531.019,12
680.061,93
33.009.208,61

13.955.859,36
50.305,77
17.302.600,41
484.101,54
0,00
294.000,00
84.638,76
1.073.701,15
506.893,73
0,00
0,00
33.752.100,72

Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Υποπροϊόντα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικα παγίων

8.

31.12.2004

Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπούς χρεώστες
Πελατες
Γραµµατια εισπρακτέα
Επιταγες εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε ενέχυρο
Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες
Μεταβατικοί Λογ/σµοι Ενεργητικού
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
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9.

Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων
ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε.
ΕΜΦΑΣΙΣ Α.Ε.
ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Γ. ∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

10.

830.244,62

434.277,18

65.184,42
729.344,60
2.707.338,10
-300.160,04
84.574,33
3.286.281,41

65.184,42
729.344,60
2.707.338,16
0,00
3.501.867,18

120.065,37
6.899.864,68

100.871,42
9.465.490,45

7.019.930,05

9.566.361,87

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

12.

31.12.2004
15.877,18
0,00
258.700,00
17.200,00
142.500,00
0,00

Αναβαλλόµενοι Φόροι Ενεργητικού

Από διαγραφή εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
Από διαγραφή πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Από πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Από διαφορά Φορολογικών συντελεστών (35% - 32%)
Από εγγραφή προβλεψ. αποζ. προσωπικού

11.

30.06.2005
15.877,18
46.920,00
177.408,00
17.200,00
112.500,00
460.339,44

Μετοχικό Κεφάλαιο (καθαρή θέση)
Ανάλυση ως κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ( σελ. 4 ) & πίνακας προσαρµογής (σελ. 18)

13.

Μακροπρόθεσµες - Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις

10.500.000,00
19.500.000,00

0,00
0,00

30.000.000,00

0,00

Αφορά έκδοση από την εταιρεία στις 23/06/2005 δύο οµολογιακών δανείων µε εξ ολοκλήρου
αναδοχή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τις παρακάτω προϋποθέσεις :
α) Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. Ευρώ
● ∆ιάρκεια : 2 έτη
● Περίοδος εκτοκισµού :µηνιαία
● Επιτόκιο : Euribor + 1
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● Εξασφάλιση : κάλυψη σε ποσοστό 90% µε επιταγές πελατών λήξεως έως δώδεκα
µηνών , δηλαδή Ρ/Σ ύψους 18 εκατ.
● ∆υνατότητα ενωρίτερης εξόφλησης.

β) Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. Ευρώ
● ∆ιάρκεια : 5 έτη
● Περίοδος χάριτος : 2 χρόνια
● Περίοδος εκτοκισµού : τρίµηνο
● ∆όσεις κεφαλαίου : τρίµηνες
● Επιτόκιο : Euribor + 1
● Εξασφάλιση : χωρίς εξασφαλίσεις.
● ∆υνατότητα ενωρίτερης εξόφλησης.

Τα δάνεια εκδόθηκαν για να ενισχυθεί η ρευστότητα και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης
µονιµότερου χαρακτήρα της εταιρείας.

14.

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις αποζηµ. προσ. λόγω εξόδου από την υπηρ.
Προβλέψεις για επσφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για διαφορές φορολ. Ελεγχ.
Αναβαλλόµενη φορ. υποχ. γηπέδων - κτιρίων

30.06.2005
8.042.334,80
2.083.841,71
218.000,00
4.393.135,23
14.737.311,74

31.12.2004
7.778.040,01
2.083.841,71
186.000,00
4.624.358,63
14.672.240,35

3.369.978,81
1.254.379,82
-378.751,78
147.528,38
4.393.135,23

3.369.978,81
1.254.379,82
0,00
0,00
4.624.358,63

2.464.404,91
10.377.102,61
3.159.508,48
805.169,73
2.709.826,67
0,00
19.516.012,40

3.444.613,98
9.661.475,16
3.432.237,09
1.131.417,60
2.878.836,55
126.910,74
20.675.491,12

14α. Αναβαλλόµενες Φορολογικές υποχρεώσεις (Γηπέδων - Κτιρίων )
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις γηπέδων
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις κτιρίων
Προσαρµογή από µείωση φορ.συντ.απο 35% σε 32%
Από διαφορά φορολ. και λογιστικών αποσβέσεων

15.

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις αποφόρους -τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Έσοδα επιχορηγήσεων
Έξοδα χρήσεων πληρωτέα
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15α. Προµηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας .
15β. Πιστωτές διάφοροι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Μερίσµατα πληρωτέα
∆ικαιούχοι εγγυήσεων
Μετοχές - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Εκρεµµείς πιστώσεις Τραπεζών
Λοιπές υποχρεώσεις

15γ. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Φ.Π.Α.
Φ.Μ.Υ. - Ε.Ε.
Λοιποί Φόροι -τέλη
Αγγελιόσηµο
Φόρος Εισοδήµατος

30.06.2005
879.858,00
129.518,22
27.574,82
2.800,00
214,23
9.289.710,43
42.434,49
4.992,42

31.12.2004
250.406,63
129.616,50
24.464,28
0,00
214,23
9.201.549,59
50.721,06
4.502,87

10.377.102,61

9.661.475,16

304.623,86
409.124,01
54.035,20
2.732,07
2.388.993,34

64.890,84
633.768,48
13.229,98
7.610,41
2.712.737,38

3.159.508,48

3.432.237,09

206.570,47
138.877,23
39.343,06
420.378,97

436.277,42
262.139,48
73.102,92
359.897,78

805.169,73

1.131.417,60

15δ. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικά Ταµεία
Αγγελιόσηµο

15ε. Έσοδα επιχορηγήσεων παγίων
Αφορά επιχορηγήσεις του Ν. 2601/98 για απόκτηση κτιρίων και µηχανηµάτων.

16.

Κύκλος Εργασιών - Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης

30.06.2005

30.06.2004

Έσοδα από πώληση εφηµερίδων κ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (καταχωρίσεις)
Έσοδα από πωλήσεις Εµπορευµάτων
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών

31.448.625,47
22.934.679,91
1.425.242,42
281.721,79
417.844,31

29.257.274,38
23.881.322,42
652.940,37
376.354,06
724.760,24

56.508.113,90

54.892.651,47
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17.

Κέρδη από συµµετοχές & πιστωτικούς τόκους

30.06.2005

Έσοδα από συµµετοχές
Έσοδα από χρεόγραφα
Πιστωτικοί τόκοι
18.

Λειτουργικά έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµετάλλευσης

Τα παραπάνω ποσά εχουν κατανεµηθεί ως εξής:
Παραγωγή
Eξοδα ∆ιοίκησης
Εξοδα ∆ιάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά εξοδα
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30.06.2004

684.687,44
35.152,43
19.576,78
739.416,65

601.664,44
53.063,51
11.373,00
666.100,95

14.521.349,32
15.341.141,28
1.219.363,11
1.033.945,15
6.072.378,55
69.986,40
2.071.112,14
296.294,79
40.625.570,74

12.996.374,63
13.119.918,50
1.248.537,25
477.828,83
5.530.916,17
39.940,40
1.977.076,36
458.925,22
35.849.517,36

24.911.249,37
2.716.447,89
12.927.887,08
69.986,40
40.625.570,74

22.217.052,68
2.026.983,28
11.565.541,00
39.940,40
35.849.517,36

19. Φορολογία
Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται µε συντελεστή 32% για το 2005 και 35%
για το έτος 2004 αφού ληφθούν υπόψη έξοδα µη φορολογικά εκπιπτόµενα και
τυχόν δυνατότητα δηµιουργίας αφορολογήτων αποθεµατικών.
Η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία και
στοιχεία ελεγχθούν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Τέτοιος έλεγχος έχει
διενεργηθεί µέχρι και το 2001 και έχει γίνει πρόβλεψη 218.000 € για τις χρήσεις
2002 - 2004.
20. Μετοχές που έχουν εκδοθεί
Αριθµός
Μετοχών

Αναλογία
της περιόδου

Μέσος σταθµισµένος
αριθµός µετοχών

2004
1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2004
Μέσος σταθµισµένος
Αριθµός µετοχών
54.200.046

6/12

54.250.738

2005
1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005
Μέσος σταθµισµένος
Αριθµός µετοχών
54.190.046

6/12

54.258.239

21. Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη περιόδου προς
τον σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια
της χρήσεως:
30.06.2005
30.06.2004
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
1.559.850,24
4.037.674,04
Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών
Μετοχών
54.258.239
54.250.738
Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ
0,029
0,075
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Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.)
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1/1/2005
102.790.337,13
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004) σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.
Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού σε έσοδα επόµενων χρήσεων
-2.878.836,55
∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία
7.449.298,74
Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου εξόδων εγκαταστάσεως
-669.097,32
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
-1.354.497,11
Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος για διαφορές φορολογικού ελέγχου
-186.000,00
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού
-5.027.913,73
∆ιαφορά φόρου χρήσης 2004
-163.506,59
∆ιαφορά αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης και κτιρίων µε ∆.Λ.Π.
1.099.791,06
Μερίσµατα προτεινόµενα
3.788.470,28
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004) αναµορφωµένη σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.
104.848.045,91
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1/1/2004
107.512.588,05
-3.216.674,31
8.037.339,86
-477.283,13
-1.354.497,11
-122.000,00
-4.472.910,94
0,00
0,00
7.091.192,42
112.997.754,84

22. Έγκριση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της 08/08/2005.

Αθήνα 8 Αυγούστου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χρήστος Τεγόπουλος ∆ιονύσιος Αυγουστινιάτος Βασίλειος Τσαµπόκας Ευάγγελος Τάτσης
Α 102836/1962
Α 092664/1961
Ν 244187/1983
Ρ 673041/1994
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Συνεργαζόµενοι
Ορκωτοί
Λογιστές α.ε.ο.ε.

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της «Χ.Κ.
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου
2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη
διοίκηση της Εταιρείας.
Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο Επισκόπησης,
που είναι εναρµονισµένο µε το αντίστοιχο ∆ιεθνές πρότυπο Επισκόπησης. Η κριτική
αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων
και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που
θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο
µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από
την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος
είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών
καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου.
Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει
στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις
προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η
συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα 9 Αυγούστου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14871
Σ.Ο.Λ.Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
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