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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας
και του Οµίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την
27η Αυγούστου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.enet.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά
στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Στυλ. Τεγόπουλος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου

Χ 080928/2004

Ν 032130/1984

Αγλαία Ιωαν. Σκλάβη
ΑΕ 002915/2007

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βασίλειος Αλεξ. Τσαµπόκας

Ευάγγελος Χρ. Τάτσης

Ν 244187/1983

Ρ 673041/1994
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
1. Ο Αθανάσιος Τεγόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δηλώνω ότι
εξ΄όσων γνωρίζω:
-

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Α΄ Εξαµήνου 2008 της Εταιρείας και του
Οµίλου, που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και

-

η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου
5 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα 27 Αυγούστου 2008
Ο ∆ηλών
Αθανάσιος Τεγόπουλος
Πρόεδρος ∆.Σ.
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2. Η Ελένη Τεγοπούλου, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος δηλώνω ότι εξ΄όσων γνωρίζω:
-

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Α΄ Εξαµήνου 2008 της Εταιρείας και του
Οµίλου, που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και

-

η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου
5 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα 27 Αυγούστου 2008
Η ∆ηλούσα

Ελένη Τεγοπούλου
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος
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3. Ο Βασίλειος Τσαµπόκας, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντής
Λογιστηρίου δηλώνω ότι εξ΄όσων γνωρίζω:
-

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Α΄ Εξαµήνου 2008 της Εταιρείας και του
Οµίλου, που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και

-

η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου
5 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα 27 Αυγούστου 2008
Ο ∆ηλών
Βασίλειος Τσαµπόκας
Μέλος ∆.Σ.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περιόδου 01.01 – 30.06.2008
Ι. Πληροφορίες της παρ.6 του άρθ. 5 του ν.3556/2007
1. Σηµαντικά γεγονότα Α΄εξαµήνου 2008 και επίδρασή τους στις οικονοµικές
καταστάσεις.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/6/2008 επικυρώθηκε η υπογραφή του
προσυµφώνου για την πώληση ποσοστού του κλάδου Μικρών Αγγελιών και για
την υλοποίηση του αποφασίσθηκε η απόσχιση του κλάδου και η εισφορά του
στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία «Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις
Α.Ε.» Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, σύµφωνα µε τους όρους του
προσυµφώνου η Εταιρεία θα πωλήσει ποσοστό 70% - 80% του µετοχικού
κεφαλαίου στην εταιρεία “Thetis Επενδυτική Α.Ε.”. Σε εκτέλεση της παραπάνω
απόφασης της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην από
23/6/2008 συνεδρίασή του αποφάσισε την απόσχιση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2166/1993, άρθρα 1–5 και την εισφορά του στην θυγατρική, µε βάση τη
λογιστική κατάσταση του κλάδου της 30/6/2008. Με την από 7/7/2008 απόφασή
του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε τους όρους της σύµβασης απόσχισης και
εισφοράς του κλάδου, οι οποίοι στη συνέχεια εγκρίθηκαν από την ΄Εκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30/7/2008. Στις 31 Ιουλίου
2008 υπογράφηκε η υπ΄αριθµόν 16747 Σύµβαση Απόσχισης ενώπιον του
Συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Σιγαλού.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το υπ΄αριθµόν πρωτοκόλλου Κ2–10278/04.08.2008
έγγραφό του ενέκρινε την από 30/7/2008 απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» για την
απόσχιση του κλάδου.
Η Νοµαρχία Αθηνών µε την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 27107/07.08.08 απόφασή
της ενέκρινε την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
εταιρείας «Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις Α.Ε.» µε την οποία αποφασίσθηκε η
απορρόφηση του κλάδου και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
3.756.000 €.
Σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. 5 η Εταιρεία συνέταξε «Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων Χρήσεως» για τη διακοπείσα δραστηριότητα εκµετάλλευσης του
κλάδου από την οποία προκύπτουν καθαρά κέρδη µετά από φόρους 4,0 εκατ. €
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για την περιόδο 01.01 – 30.06.2008, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη µετά από
φόρους της Εταιρείας για την ίδια περίοδο είναι 0,4 εκατ. €. Οι συνεχιζόµενες
δραστηριότητες σχηµάτισαν ζηµία ύψους 3,6 εκατ. €.
Τα αποτελέσµατα του Β΄ Εξαµήνου του 2008 της Εταιρείας θα επηρεασθούν από
την απόσχιση που ήδη έχει ολοκληρωθεί. Μέσα στο δεύτερο εξάµηνο αναµένεται
να ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του 70%-80% του µετοχικού κεφαλαίου της
«Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις Α.Ε.» στην “Thetis Επενδυτική Α.Ε.”. H αποτίµηση
του εισφεροµένου κλάδου ανέρχεται στο ποσό των 85.000.000,00 ευρώ.
Η Εταιρεία εξετάζει διάφορα επιχειρηµατικά σχέδια σχετικά µε τη µελλοντική
διάρθρωση των δραστηριοτήτων της σε συνδυασµό µε τη διαχείριση της
αναµενόµενης εισροής διαθεσίµων.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης
Πτώση κυκλοφορίας
Το 2008 συνεχίζεται η πτώση της κυκλοφορίας όχι µόνο στον Ελληνικό Τύπο
αλλά και παγκοσµίως. Η κυκλοφορία της καθηµερινής έκδοσης της εφηµερίδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» σε σχέση µε το 2007 είναι κατά µέσο όρο χαµηλότερη
κατά 15,6%, της Σαββατιάτικης έκδοσης κατά 7,8% και της «Κυριακάτικης
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» κατά 9,2%. Παρά τη µείωση της κυκλοφορίας, τα έσοδα
από την πώληση εφηµερίδων στον Όµιλο και στην Εταιρεία ανήλθαν σε 29,1
εκατ. € το Α΄ εξάµηνο του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2007 κατά 4,3%. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση της
τιµής πώλησης των εφηµερίδων που έγινε στις αρχές του 2008.
Μείωση διαφηµιστικών εσόδων
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας είχε ως αποτέλεσµα
µικρή µείωση των διαφηµιστικών εσόδων της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», της
«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» και των ενθέτων τους το Α΄εξάµηνο
του 2008 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Στον Όµιλο και στην
Εταιρεία, τα έσοδα από διαφηµιστικές καταχωρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών της διακοπτόµενης δραστηριότητας των µικρών αγγελιών) στο πρώτο
εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε 24 εκατ. € έναντι 24,3 εκατ. € την αντίστοιχη
περίοδο του 2007.
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Αύξηση κόστους πρώτων υλών
Η Εταιρεία διαπραγµατεύεται µε τους κυριότερους προµηθευτές χάρτου για τις
εφηµερίδες και τα περιοδικά έτσι ώστε να διατηρήσει τις τρέχουσες τιµές ή να
ελαχιστοποιήσει ενδεχόµενες αυξήσεις για το Β΄εξάµηνο του 2008.
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν πραγµατοποιούν συναλλαγές κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε την εµπορική ή δανειοληπτική
δραστηριότητα. Τα χρηµατοοικονοµικά προιόντα που χρησιµοποιούν η Εταιρεία
και ο Όµιλος αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο
νόµισµα σε τρέχουσες τιµές, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους,
Τραπεζικά Οµολογιακά ∆άνεια και δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης, επενδύσεις σε
χρεόγραφα,

µερίσµατα

εισπρακτέα

και

υποχρεώσεις

από

συµβόλαιο

χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο για την Εταιρεία και τον Όµιλο
εφόσον τα ποσά των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται σε τρέχουσες τιµές
ξένων νοµισµάτων είναι επουσιώδη.
Κίνδυνος επιτοκίου
Το

90%

περίπου

των

δανειακών

κεφαλαίων

της

Εταιρείας

είναι

µεσοµακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια µε επιτόκιο Euribor + σταθερό spread.
Ως εκ τούτου ο κίνδυνος επιτοκίου περιορίζεται σε ενδεχόµενες αυξήσεις του
Euribor.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όµιλος Εταιρεία δεν έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις
φύλλων των εφηµερίδων γίνονται µέσω του πρακτορείου διανοµής τύπου
ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων είναι από διαφηµιστικές
εταιρείες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται
µόνο για τις απαιτήσεις από διαφηµιστικές καταχωρήσεις και από εκτυπώσεις
τρίτων. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση
και αναλόγως αξιολογεί την ανάγκη λήψεως επιπρόσθετων εγγυήσεων. Στο τέλος
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του Α΄ Εξαµήνου του 2008 δεν υπήρχε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να
µην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απόσβεσης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Το 55% περίπου των εσόδων είναι µετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές
πωλήσεις µέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 45% που προέρχεται
από πωλήσεις σε διαφηµιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται
σε διάστηµα κατά µέσο όρο 5 µηνών. Η εταιρεία παρακολουθεί και
αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές
εισροές και εκροές µε συνδυασµό διαθεσίµων και τραπεζικών πιστώσεων. Οι
υπάρχουσες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να καλύψουν
ενδεχόµενη στενότητα διαθεσίµων.
ΙΙ) Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία (άρθρ. 4 απόφαση 7/448/11.10.2007).
Οικονοµικά Στοιχεία – Πορεία εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας κατά το Α΄Εξάµηνο του 2008
ανήλθε σε 55,7 εκατ. € παρουσιάζοντας µείωση κατά 4% περίπου σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σηµειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών
συµπεριλαµβάνονται 14 εκατ. € που αφορούν αυτόν της διακοπτόµενης
δραστηριότητας των µικρών αγγελιών.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου
υποχώρησαν κατά 19,2% στα 2 εκατ. € και της Εταιρείας κατά 15,6% στα 2,1
εκατ. €.
Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε 557 χιλ. €
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το 2007 κατά 54% περίπου. Τα αντίστοιχα
µεγέθη για την Εταιρεία ανήλθαν σε 392 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση
µε το 2007 κατά 16,4%. Σηµειώνεται ότι στα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του
Οµίλου και της Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται 4 εκατ. € που αφορούν καθαρά
κέρδη µετά από φόρους της διακοπτόµενης δραστηριότητας.
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Αριθµοδείκτες

30/6/2007

30/6/2008

Κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µε στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

.

1,8

2,0

1,4

1,4

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας:
Ίδια Κεφάλαια

.

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΙΙΙ) Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ εταιρείας και συνδεδεµένων προσώπων
(άρθ. 3 απόφαση 1/434/3.7.2007).
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα
κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της µε τις παρακάτω
συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.
2190/1920):

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30.06.2008

01-01 - 30.06.2008
ΑΓΟΡΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΙ
ΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕ
ΩΣΕΙΣ

∆ΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ A.E
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

2.505.753,00

1.809,78

25.756,19

660.008,20

-

0,00

777,18

2.472,23

191,71

-

0,00

49,54

58,95

0,00

2.505.753,00

2.636,50

28.287,37

660.199,91

MEDIATEL ΑΕ

0,00

177.293,07

101.322,03

11.714,26

PLANATECH ΑΕ

0,00

52.001,37

666.483,01

58,69

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

Β. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

MEDIA CALL CENTER AE
ΑΡΓΟΣ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ

2.650.000,00

0,00

62.813,01

34.884,90

10.933,86

-

6.952.280,59

10.803,07

667.262,59

0,00

-

6.952.280,59

302.910,52

1.469.952,53

22.706,81

2.650.000,00

Αναλυτικά σε σχέση µε τις παραπάνω συναλλαγές σηµειώνονται τα ακόλουθα:
1. Η Εταιρεία έως την 30.06.2008 έχει δώσει εγγυήσεις συνολικού ύψους
2.650.000,00 € υπέρ της συγγενικής εταιρείας «Planatech A.E. Ναυπηγικού
Σχεδιασµού», για τις οποίες δεν έχει λάβει εξασφαλίσεις. Επίσης έχει
πραγµατοποιήσει πωλήσεις προς την Planatech A.E. συνολικού ποσού
52.001,37 € που αφορούν ενοίκια και λογιστικές υπηρεσίες.
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2. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε την θυγατρική
«Φωτοεκδοτική Α.Ε.» στην οποία έχει αναθέσει όλες τις προεκτυπωτικές
εργασίες για το σύνολο των εντύπων της. Οι αγορές από την Φωτοεκδοτική
Α.Ε. συνολικού ποσού 2.505.753,00 € αφορούν αµοιβή για προεκτυπωτικές
εργασίες. Οι πωλήσεις προς την Φωτοεκδοτική Α.Ε. συνολικού ποσού
1.809,78 ευρώ αφορούν λογιστικές και µηχανογραφικές υπηρεσίες.
3. Οι αγορές από την συγγενή εταιρεία «Άργος Α.Ε.» συνολικού ποσού
6.952.280,59 € αφορούν την ποσοστιαία αµοιβή

για την διακίνηση

και

διανοµή των εντύπων της Εταιρείας. Οι πωλήσεις προς την Άργος Α.Ε.
συνολικού ποσού 10.803,07 € αφορούν δηµοσίευση ισολογισµών της.
4. Η Εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε θυγατρικές και
συγγενείς εταιρείες για καταχώριση διαφηµίσεων, για παροχή λογιστικών και
µηχανογραφικών υπηρεσίων καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια

µε την

ιδιότητα του εκµισθωτή. Πωλήσεις προς την συγγενή εταιρεία «Μediatel
A.E.» συνολικού ποσού

177.293,07 € αφορούν

ενοίκια, λογιστικές/

µηχανογραφικές υπηρεσίες και διαφήµιση. Πωλήσεις προς την συγγενή
εταιρεία «Media Call Center A.E.» συνολικού ποσού 62.813,01 € αφορούν
ενοίκια, λογιστικές/µηχανογραφικές υπηρεσίες και διαφήµιση.
Κατά την 30/6/2008 δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς
∆ιευθυντικά Στελέχη και Μέλη ∆ιοίκησης της εταιρείας. Οι αµοιβές αυτών το
Α΄Εξάµηνο του 2008 ανήλθαν σε 1.127.000,78 €.
∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και συνδεδεµένων
προσώπων που να επηρέασαν ουσιαστικά την χρηµατοοικονοµική θέση ή τις
επιδόσεις της επιχείρησης ούτε υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές των συναλλαγών
αυτών συγκριτικά µε την ετήσια έκθεση της 31.12.2007, στα ποσά, τα υπόλοιπα
και τη φύση των συναλλαγών αυτών.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο (ο «Όµιλος») ισολογισµό
της Ανώνυµης Εταιρείας «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου
2008 και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και
την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές
σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική
πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος
επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών
για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτοµα που είναι υπεύθυνα για
οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς
µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα
οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί
έκθεση ελέγχου.
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Συµπέρασµα επισκόπησης
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας
οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση
οικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του οµίλου κατά την 30η Ιουνίου 2008, τη
χρηµατοοικονοµική του επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για την εξάµηνη περίοδο
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα
υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν
λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από
τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική
πληροφόρηση.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008.
Ο OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ.

• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

16

• ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

19

• ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

20

• ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

21

• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

22

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

22

2.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

22

2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

22

2.1.1 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων

22

2.1.2 Ενοποίηση

26

2.1.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές

28

2.1.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

28

2.1.5 Επενδύσεις σε ακίνητα

30

2.1.6 Αποµείωση αξίας παγίων

30

2.1.7 Αποθέµατα

31

2.1.8 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

31

2.1.9 Επενδύσεις σε µετοχές

32

2.1.10 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα

32

2.1.11 Μετοχικό κεφάλαιο

32

2.1.12 Αποθεµατικά

33

2.1.13 Ίδια κεφάλαια

33

2.1.14 ∆ανειακές υποχρεώσεις

34

2.1.15 Τρέχων & αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

34

2.1.16 Παροχές στους εργαζόµενους

35

2.1.17 Κρατικές επιχορηγήσεις

36

2.1.18 Προβλέψεις

36

2.1.19 Αναγνώριση εσόδων

36

2.1.20 Μισθώσεις

37

2.1.21 ∆ιανοµή Μερισµάτων

38

2.2

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

38

2.3

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

39

2.3.1 Θυγατρικές

39

2.3.2 Συγγενείς

40

2.4

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

40

2.5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

40

3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

40
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3.1

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

41

3.2

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

44

3.3

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

44

3.4

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

45

3.5

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

45

3.6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

45

3.7

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

46

3.8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

46

3.9

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

47

3.10

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

47

3.11 ∆ΑΝΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς
επιχειρήσεις
∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

30/06/2008

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2007

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2008
31/12/2007

3.1
3.1

60.846.919,26
2.442.800,33

62.043.717,70
2.512.857,47

60.846.919,05
2.442.800,33

62.043.717,49
2.512.857,47

3.2

3.259.598,58

3.253.322,91

2.292.786,00

2.292.786,00

3.3
3.4
3.5

6.299.948,59
1.728.844,95
21.135,42
74.599.247,13

4.984.597,17
1.540.645,36
21.135,42
74.356.276,03

6.299.948,59
1.247.755,66
21.145,18
73.151.354,81

4.984.597,17
1.320.965,47
21.145,18
73.176.068,78

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Στοιχεία Ενεργητικού κατεχόµενα προς
πώληση

3.6
3.7
3.7

4.257.913,65
28.256.449,66
6.350.671,17

4.036.167,40
32.384.448,21
2.749.927,09

4.255.948,89
28.460.555,19
6.214.181,89

4.034.952,64
32.367.021,46
2.750.760,71

3.8

4.056.671,26

0,00

4.053.960,49

0,00

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3.9

1.331.555,75
44.253.261,49

1.839.035,39
41.009.578,09

613.234,89
43.597.881,35

1.140.172,51
40.292.907,32

118.852.508,62

115.365.854,12

116.749.236,16

113.468.976,10

27.273.817,00
47.176.856,00
18.576.195,69
(24.403.220,61)

27.273.817,00
47.176.856,00
17.260.844,27
(24.953.147,47)

27.273.817,00
47.176.856,00
18.850.050,53
(24.541.892,36)

27.273.817,00
47.176.856,00
17.534.699,11
(24.933.907,23)

68.623.648,08
188.578,35
68.812.226,43

66.758.369,80
181.525,16
66.939.894,96

68.758.831,17

67.051.464,88

68.758.831,17

67.051.464,88

3.11
3.11

10.378.000,00
147.398,64

13.170.507,39
176.115,12

10.378.000,00
147.398,64

13.170.507,39
176.115,12

3.12
3.13

12.041.284,82
602.000,00

12.053.365,65
633.866,54

10.096.804,99
602.000,00

10.215.142,37

3.14

1.993.938,75
25.162.622,21

2.057.012,83
28.090.867,53

1.993.938,75
23.218.142,38

2.057.012,83
26.252.644,25

3.15
3.16
3.11

16.868.338,12
0,00
7.077.373,18

13.094.788,83
0,00
7.240.302,80

16.765.168,12
0.00
7.077.373,18

12.924.564,17
0.00
7.240.302,80

3.8

931.948,68
24.877.659,98

0,00
20.335.091,63

929.721,31
24.772.262,61

0,00
20.164.866,97

118.852.508,62

115.365.854,12

116.749.236,16

113.468.976,10

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Ζηµίες εις νέον
Ιδια Κεφάλαια αποδ/να στους µετόχους
της Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακά δάνεια τραπεζών
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού (αναβαλλόµενα έσοδα)
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
∆άνεια
Υποχρεώσεις άµεσα σχετιζόµενες µε τα
στοιχεία του ενεργητικού προς
πώληση.
Σύνολο Καθαρής θέσης και
Υποχρεώσεων

3.10
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633.866,54

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
01/01-30/06/2008
Σηµ. Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

01/01-30/06/2007
Σύνολο

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Σύνολο

Πωλήσεις

4.1

41.660.040,68

14.003.668,95 55.663.709,63

45.068.633,79

12.980.274,71 58.048.908,50

Κόστος πωληθέντων

4.2

(32.245.883,09)

(6.101.776,73) (38.347.659,82)

(33.409.596,52)

(7.018.339,08) (40.427.935,60)

9.414.157,59

7.901.892,22 17.316.049,81

11.659.037,27

5.961.935,63 17.620.972,90

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

4.3

697.673,09

Έξοδα πωλήσεων

4.4

Έξοδα διοίκησης

4.5

Αλλα έξοδα

0,00

697.673,09

554.250,32

(12.887.351,13)

(2.079.520,76) (14.966.871,89)

(13.652.481,29)

(1.288.937,23) (14.941.418,52)

(1.834.129,60)

(454.028,76) (2.288.158,36)

(1.738.589,68)

(393.594,19) (2.132.183,87)

(25.410,78)

0,00

(25.410,78)

(4.635.060,83)

5.368.342,70

733.281,87

4.6

(310.944,05)

(6,00)

4.7

6.275,67

0,00

554.250,32

0,00

0,00

(3.177.783,38)

4.279.404,21

1.101.620,83

(310.950,05)

(344.367,47)

(6,00)

(344.373,47)

0,00

6.275,67

(4.740,72)

0,00

(4.740,72)

(4.939.729,21)

5.368.336,70

428.607,49

(3.526.891,57)

4.279.398,21

752.506,64

1.471.216,05

(1.342.843,49)

128.372,56

678.985,22

(1.070.788,67)

(391.803,45)

(3.468.513,16)

4.025.493,21

556.980,05

(2.847.906,35)

3.208.609,54

360.703,19

(3.461.459,97)

4.025.493,21

564.033,24

(2.851.904,94)

3.208.609,54

356.710,60

(7.053,19)

3.992,59

Κέρδη
εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό
κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(Ζηµίες) από
συγγενείς
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήµατος

4.8

Καθαρά κέρδη
περιόδου

Καθαρά κέρδη
(ζηµίες)
κατανέµονται
Μετόχους της
εταιρείας
Μετόχους µειοψηφίας

(7.053,19)

Σύνολο

3.992,59

(3.468.513,16)

4.025.493,21

556.980,05

(2.847.906,35)

3.208.609,54

360.697,19

(0,0635)

0,0738

0,0103

(0,0523)

0,0588

0,0065

Ζηµίες κατά µετοχή
που αναλογούν στους
µετόχους για την
περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

4.9
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΟΜΙΛΟΣ
Σηµ.

01/04-30/06/2008
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Πωλήσεις

4.1

Κόστος πωληθέντων

4.2 (16.586.254,77)

Μικτό κέρδος

21.934.138,36

01/04-30/06/2007
Σύνολο

6.773.839,86 28.707.978,22

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Σύνολο

24.565.611,65

6.533.403,13 31.099.014,78

(3.009.918,44) (19.596.173,21) (16.906.972,42)

(3.404.330,19)(20.311.302,61)

5.347.883,59

3.763.921,42

9.111.805,01

7.658.639,23

0,00

242.288,62

280.361,99

3.129.072,94 10.787.712,17

Άλλα έσοδα

4.3

242.288,62

Έξοδα πωλήσεων

4.4

(5.764.386,93)

(976.853,20) (6.741.240,13)

(8.831.616,78)

(626.403,26) (9.458.020,04)

Έξοδα διοίκησης

4.5

(961.159,06)

(248.068,99) (1.209.228,05)

(954.748,45)

(217.149,40) (1.171.897,85)

Αλλα έξοδα

0,00

280.361,99

(25.410,78)

0,00

(25.410,78)

0,00

0,00

0,00

(1.160.784,56)

2.538.999,23

1.378.214,67

(1.847.364,01)

2.285.520,28

438.156,27

4.6

(29.381,57)

(3,00)

(29.384,57)

(59.870,65)

(3,00)

(59.873,65)

4.7

(16.462,73)

0,00

(16.462,73)

13.436,27

(1.206.628,86)

2.538.996,23

1.332.367,37

(1.893.798,39)

2.285.517,28

391.718,89

553.663,80

(635.536,62)

(81.872,82)

489.984,62

(572.116,19)

(82.131,57)

(652.965,05)

1.903.459,61

1.250.494,55

(1.403.813,77)

1.713.401,09

309.587,32

(649.556,78)

1.903.459,61

1.253.902,82

(1.408.140,20)

1.713.401,09

305.260,89

(3.408,27)

4.326,43

Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό
κόστος (καθαρό)
Κέρδη/(Ζηµίες) από
συγγενείς

13.436,27

Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήµατος

4.8

Καθαρά κέρδη περιόδου

Καθαρά κέρδη (ζηµίες)
κατανέµονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους µειοψηφίας

(3.408,27)

Σύνολο

4.326,43

(652.965,05)

1.903.459,61

1.250.494,55

(1.403.813,77)

1.713.401,09

309.587,32

(0,0119)

0,0349

0,0230

(0,0257)

0,0314

0,0056

Ζηµίες κατά µετοχή που
αναλογούν στους
µετόχους για την
περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

4.9
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σηµ.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη
εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό
κόστος (καθαρό)
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

01/01-30/06/2008
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

41.655.655,40
(32.154.561,63)
9.501.093,77
700.260,05
(12.887.351,13)
(1.835.820,77)
(25.410,78)

Σύνολο

14.003.668,95 55.659.324,35 45.052.952,85
(6.101.776,73) (38.256.338,36) (32.041.320,05)
7.901.892,22 17.402.985,99 13.011.632,80
0,00
700.260,05
556.845,21
(2.079.636,76) (14.966.987,89) (14.972.658,00)
(450.881,49) (2.286.702,26) (1.776.114,35)
0,00
(25.410,78)

Σύνολο

12.980.274,71 58.033.227,56
(7.018.339,08) (39.059.659,13)
5.961.935,63 18.973.568,43
0,00
556.845,21
(1.288.938,03) (16.261.596,03)
(389.843,71) (2.165.958,06)
0,00
0,00

(4.547.228,86)

5.371.373,97

824.145,11

(3.180.294,34)

4.283.153,89

1.102.859,55

4.6

(326.920,43)

0,00

(326.920,43)

(351.135,62)

0,00

(351.135,62)

4.8

(4.874.149,29)
1.237.633,68

5.371.373,97
(1.342.843,49)

497.224,68
(105.209,81)

(3.531.429,96)
655.834,80

4.283.153,89
(1.070.788,67)

751.723,93
(414.953,87)

(3.636.515,61)

4.028.530,48

392.014,87

(2.875.595,16)

3.212.365,22

336.770,06

(0,0667)

0,0739

0,0072

(0,0527)

0,0589

0,0062

Ζηµίες κατά µετοχή
που αναλογούν στους
µετόχους για την
περίοδο
4.9
- Βασικά (σε Ευρώ)
Σηµ.

01/04-30/06/2008

01/04-30/06/2007

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη
εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικό
κόστος (καθαρό)
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

01/01-30/06/2007
Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

4.1
21.931.939,20
4.2 (16.472.998,03)
5.458.941,17
4.3
243.601,99
4.4 (5.772.645,43)
4.5
(963.502,34)
(25.410,78)

Σύνολο

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπτόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

6.773.839,86 28.705.779,06 24.561.361,01
(3.009.918,44) (19.482.916,47) (16.138.622,61)
3.763.921,42 9.222.862,59
8.422.738,40
0,00
243.601,99
281.683,30
(976.853,20) (6.749.498,63) (9.472.034,48)
(244.921,72) (1.208.424,06)
(983.378,40)
0,00
(25.410,78)
0,00

Σύνολο

6.533.403,13 31.094.764,14
(3.404.330,19) (19.542.952,80)
3.129.072,94 11.551.811,34
0,00
281.683,30
(626.403,26) (10.098.437,74)
(214.204,92) (1.197.583,32)
0,00
0,00

(1.059.015,39)

2.542.146,50

1.483.131,11

(1.750.991,18)

2.288.464,76

537.473,58

4.6

(37.241,03)

0,00

(37.241,03)

(68.454,88)

0,00

(68.454,88)

4.8

(1.096.256,42)
294.809,94

2.542.146,50
(635.536,62)

1.445.890,08
(340.726,68)

(1.819.446,06)
478.409,41

2.288.464,76
(572.116,19)

469.018,70
(93.706,78)

(801.446,48)

1.906.609,88

1.105.163,40

(1.341.036,65)

1.716.348,57

375.311,92

(0,0147)

0,0350

0,0203

(0,0246)

0,0315

0,0069

Ζηµίες κατά µετοχή
που αναλογούν στους
µετόχους για την
περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ) 4.9
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
01/01-30/06/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(Κέρδη)/Ζηµία από συγγενείς
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων
Κέρδη από πώληση παγίων
Αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) µακροπρόθεσµες εγγυήσεις
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήµατος (προηγ.χρήσεων, διαφορές φορολ/κου ελέγχου. )
Λειτουργικές ροές από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωµάτων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κων στοιχειων
Πωλήσεις ενσωµάτων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Επενδυτικές δραστηριότητες από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες από διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περίοδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της περιόδου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01-30/06/2007

01/01-30/06/2008

01/01-30/06/2007

(4.939.613,21)
5.368.220,70

(3.526.890,77)
4.279.397,41

(4.874.149,29)
5.371.373,97

(3.531.429,96)
4.283.153,89

560.530,83
(6.275,67)
(249.568,78)
(63.074,08)
(144,80)
1.295.978,57
1.537.446,07

550.075,10
4.740,72
(205.701,63)
(73.074,10)

560.518,83

546.541,92
(195.406,30)
(73.074,10)

1.409.963,21
1.686.003,30

(233.598,40)
(63.074,08)
(144,80)
1.295.978,57
1.559.680,12

1.409.963,21
1.688.024,73

(221.746,25)
(3.089.034,47)
3.619.185,18
557.251,50

(604.563,94)
(3.663.241,29)
(6.886.094,74)
573.710,20

(220.996,25)
(3.187.103,00)
3.728.467,53
450.994,95

(604.563,94)
(3.667.338,40)
(6.770.013,40)
481.108,50

512.254,95

550.069,10

512.248,95

546.541,92

(3.048.766,13)
(287.696,28)
303.822,98
58.737,89
(6,00)
5.443.079,29
2.394.313,16

(12.971.146,34)
(437.568,59)
1.928,22
35.727,61
(6,00)
3.879.478,65
(9.091.667,69)

(3.055.354,89)
(287.142,50)
301.651,09
58.737,89

(12.950.754,39)
(437.780,62)

5.444.620,45
2.389.265,56

3.881.100,88
(9.069.653,51)

(169.782,09)
36.000,00
1.500,00
19.556,07
196.578,50
83.852,48
(1.560,00)
68,21
(1.491,79)
82.360,69

(132.379,41)
36.000,00
1.400,00
16.283,70
0,00
(78.695,71)
0,00
74,29
74,29
(78.621,42)

(169.782,09)
36.000,00
1.500,00
3.653,90
196.578,50
67.950,31
0,00
0,00
0,00
67.950,31

(132.379,41)
36.000,00
1.400,00
6.062,66
0,00
(88.916,75)
0,00
0,00
0,00
(88.916,75)

8.135.754,85
(11.091.191,86)
0,00
(28.716,48)

18.019.814,94
(9.449.921,03)
(9,15)
(27.427,85)

8.135.754,85
(11.091.191,86)
0,00
(28.716,48)

18.019.814,94
(9.449.921,03)
(9,15)
(27.427,85)

(2.984.153,49)

8.542.456,91

(2.984.153,49)

8.542.456,91

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.984.153,49)

8.542.456,91

(2.984.153,49)

8.542.456,91

(507.479,64)
1.839.035,39
1.331.555,75

(627.832,20)
2.356.130,12
1.728.297,92

(526.937,62)
1.140.172,51
613.234,89

(616.113,35)
1.570.721,72
954.608,37
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35.727,61

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.06.2008
ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2007
- Τακτικό αποθεµατικό
- Ίδιες µετοχές
Ανακατάταξη κονδυλίων
-Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων (∆ιαφορά αποτίµησης
αναβαλ/νου φόρου που αναλογεί στο αποθεµατικό εύλογης
αξίας από ακίνητα)
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση χρηµατ/κών στοιχείων
- Μεταβολές συγγενών εταιρειών απευθειας στα ιδια κεφάλαια
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή
θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

27.273.817,00

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
Αποθεµατικό

51.396.268,09

2.217.451,08
(4.219.412,09)
0,00 (4.219.412,09) 2.217.451,08

Σύνολο
Σύνολο Ιδίων
Αποθεµατικά
∆ικαιώµατα
Λοιπά
Αποτελέσµατα
Ιδίων
Κεφαλαίων σε
εύλογης
µειοψηφίας
αποθεµατικά
εις νέον
Κεφαλαίων
µετόχους
αξίας
13.616.289,60
(705.267,41)(24.596.794,17) 66.984.313,11 178.260,64 67.162.573,75

0,00

0,00
0,00

0,00

606.039,40

0,00

0,00

27.273.817,00

47.176.856,00 2.217.451,0814.222.329,00

Υπόλοιπα 01.01.2008

27.273.817,00

47.176.856,00

Υπόλοιπα 30.06.2008

0,00

471.083,88
256.562,60
(121.607,08)

Υπόλοιπα 30.06.2007

- Τακτικό αποθεµατικό
- Ίδιες µετοχές
Ανακατάταξη κονδυλίων
- ∆ιαφορά από ακυρωση ιδίων µετοχών
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή
θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

(2.217.451,08)
4.219.412,09
2.001.961,01

13.612.772,72
2.217.451,08

0,00

0,00 2.217.451,08

0,00
0,00
0,00

0,00
27.273.817,00

0,00
0,00

1.315.351,42
1.315.351,42

47.176.856,00 2.217.451,0815.337.105,08
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0,00

471.083,88
256.562,60
(121.607,08)
0,00
0,00

0,00
356.704,60
356.704,60

606.039,40
356.704,60
356.704,60

0,00
0,00
0,00

471.083,88
256.562,60
(121.607,08)

3.992,59
3.992,59

606.039,40
360.697,19
360.697,19

1.296.693,60(24.240.089,57)

67.947.057,11 182.253,23 68.129.310,34

3.648.071,55(24.953.147,47)

66.758.369,80 181.525,16 66.939.894,96

(2.217.451,08)
0,00
(2.217.451,08)

0,00

1.315.351,42
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

1.315.351,42
0,00
0,00

0,00
564.033,24
392.014,87

1.295.494,37(24.541.892,36)

1.315.351,42
564.033,24
564.033,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.315.351,42

(7.053,19)
(7.053,19)

1.315.351,42
556.980,05
556.980,05

68.637.754,46 174.471,97 68.812.226,43

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.06.2008
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2007
- Τακτικό αποθεµατικό
- Ίδιες µετοχές
Ανακατάταξη κονδυλίων
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων (∆ιαφορά αποτίµησης
αναβαλ/νου φόρου που αναλογεί στο αποθεµατικό εύλογης
αξίας από ακίνητα)
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση χρηµατο/κών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή
θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
Αποθεµατικά
Λοιπά
Αποτελέσµατα εις Σύνολο Καθαρής
Αποθεµατικό εύλογης αξίας αποθεµατικά
νέον
Θέσης

27.273.817,00 51.396.268,09

13.769.736,59
2.217.451,08

(4.219.412,09)
0,00 (4.219.412,09)

2.217.451,08

(706.466,64)

(2.217.451,08)
4.219.412,09
0,00 2.001.961,01

0,00

0,00
0,00
0,00

471.083,88
256.562,60

0,00

727.646,48

0,00

0,00

0,00

727.646,48

Υπόλοιπα 30.06.2007

27.273.817,00 47.176.856,00

Υπόλοιπα 01.01.2008

27.273.817,00 47.176.856,00

Υπόλοιπα 30.06.2008

67.110.577,79

471.083,88
256.562,60
0,00

- Τακτικό αποθεµατικό
- Ίδιες µετοχές
Ανακατάταξη κονδυλίων
- ∆ιαφορά από ακυρωση ιδίων µετοχών
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή
θέση
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

(24.622.777,25)

0,00

0,00
336.770,06
336.770,06

727.646,48
336.770,06
336.770,06

2.217.451,08 14.497.383,07

1.295.494,37

(24.261.459,50)

68.174.994,33

14.021.753,66

3.512.945,45

(24.933.907,23)

67.051.464,88

0,00

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

2.217.451,08
0,00

0,00

2.217.451,08

(2.217.451,08)
0,00
0,00 (2.217.451,08)
0,00
0,00
1.315.351,42

1.315.351,42

0,00

0,00

1.315.351,42

0,00

0,00

0,00

1.315.351,42

27.273.817,00 47.176.856,00

2.217.451,08 15.337.105,08
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0,00

0,00
392.014,87
392.014,87

1.315.351,42
392.014,87
1.707.366,29

1.295.494,37

(24.541.892,36)

68.758.831,17

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (µητρική) ιδρύθηκε το 1974
(ΦΕΚ 1625/23.07.1974) και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 100 έτη, η έδρα της είναι
στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr. Η ξενόγλωσση επωνυµία της
είναι CH. K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A.
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 2384/06/Β/86/43. Η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
από 30.12.1998. Από 10.04.2007 οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στην κατηγορία
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Εκδίδει

τις

εφηµερίδες

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

και

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ µε τα ένθετα τους καθώς και την εφηµερίδα Μικρών Αγγελιών
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για την
περίοδο που έληξε την 30.06.2008 (εφεξής: οι οικονοµικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27η Αυγούστου 2008.

2.

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που
εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων είναι
µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και συνεπείς µε αυτές που
ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων για την
χρήση που έληξε την 31/12/2007, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων ή/και
διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την
01/01/2008. Αυτά τα πρότυπα ή/και διερµηνίες αναφέρονται παρακάτω:
2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1.1. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
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Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Η
τροποποίηση του προτύπου απαιτεί όπως στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων περιλαµβάνονται µόνο οι συναλλαγές µε τους µετόχους. Αντικαθίσταται
η «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και
εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της
πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής
εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης
στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Τα µερίσµατα προς τους µετόχους θα
εµφανίζονται µόνο στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ή στις σηµειώσεις
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει
υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαική Ένωση. Η εφαρµογή της τροποποίησης του
προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν έχει επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις.
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο
απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα
έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους
δανεισµού όταν αυτό αφορά περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προυποθέσεις. Η
αντικατάσταση του προτύπου δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση.
Τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις» και ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ για
επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009. Η τροποποίηση
εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας,
καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η
εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Η
τροποποίηση του προτύπου δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαική Ένωση.
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∆.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το ∆.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14
«Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο είναι η
γνωστοποίηση της πληροφόρησης για τους λειτουργικούς τοµείς και η δυνατότητα
επιµέτρησης των στοιχείων των λειτουργικών τοµέων σε διαφορετική βάση,
σύµφωνα µε τις εσωτερικές αναφορές προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις,
προκειµένου να κατανεµηθούν οι πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο
αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων.
∆ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. Η
διερµηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης
που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης
αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από
αυτούς και η οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε
προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση
αγαθών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή
της διερµηνείας, (η οποία επιτρέπεται) πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος
της. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση.
Τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 2, «Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς
Τίτλους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2009. Η Τροποποίηση στο πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα
από τον κάτοχο», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο και υποχρεώσεις που
ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια
εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα αυτά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
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κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. ∆εν αναµένεται οι τροποποιήσεις αυτές να
επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
∆ιερµηνεία 15, «Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2009 και µετά και έχει
αναδροµική εφαρµογή. Η ∆ιερµηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισµό του εάν
ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο πλαίσιο
εφαρµογής του ∆.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του ∆.Λ.Π. 18 «Έσοδα»
και αναφορικά µε αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την
κατασκευή. Αυτή η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. ∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρεία ή στον όµιλο.
∆ιερµηνεία 16, «Αντιστάθµιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο
Εξωτερικό», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 1 Οκτωβρίου 2008 και
µπορεί να έχει αναδροµική ή µελλοντική εφαρµογή. Η ∆ιερµηνεία 16 επεξηγεί:
•

Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί
έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η εταιρεία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική
αντιστάθµισης.

•

Το ∆.Λ.Π 39 εφαρµόζεται για τον καθορισµό του ποσού που µεταφέρεται στα
Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές
αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης. Το ∆.Λ.Π 21 εφαρµόζεται αναφορικά
µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται.

Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει
εφαρµογή στην εταιρεία ή στον όµιλο.
∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2, «Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιριών
Ίδιου Οµίλου», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Μαρτίου 2007. Το πρότυπο απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται
σε εργαζόµενο δικαίωµα επί συµµετοχικών τίτλων µιας οικονοµικής οντότητας,
θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής µεταχείρισης κοινές µετοχές. Η διερµηνεία δεν
δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία ή στον όµιλο.
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∆ιερµηνεία 14, «∆.Λ.Π. 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων
παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις
τους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή
µειώσεων σε µελλοντικές εισφορές, πώς µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης
µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µια
ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία ή στον όµιλο.
∆ιερµηνεία

12

«Συµφωνίες

Παραχώρησης

του

∆ικαιώµατος

Παροχής

Υπηρεσιών», µε ισχύ, για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά
την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό, εκ
µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από το δηµόσιο προς τον
ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία ή στον όµιλο.
2.1.2 Ενοποίηση
• Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος έχει ποσοστό
συµµετοχής µεγαλύτερο του µισού των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα
να αποφασίζει για τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές που
ακολουθούνται. Η ύπαρξη ενδεχόµενων δικαιωµάτων ψήφου που µπορούν να
εξασκηθούν ή να µετατραπούν, λαµβάνονται υπόψη όταν ο Όµιλος αξιολογεί το
κατά πόσο έχει τον έλεγχο µιας εταιρείας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχός τους
µεταβιβάζεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που
διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς χρησιµοποιείται για τον
λογισµό εξαγοράς των θυγατρικών.
Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως άθροισµα των εύλογων αξιών, κατά την
ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των
µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται
πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα
αποκτώµενα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες
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υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία
συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της µειοψηφίας.
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα των λογαριασµών και τα µη
πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές
απαλείφονται επίσης, εκτός εάν το κόστος τους δεν µπορεί να ανακτηθεί.
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών
και των ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα
µειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της
ενοποιηµένης κατάστασης ισολογισµού.
Στον ισολογισµό της Εταιρείας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην
αξία κτήσης µείον τις προβλέψεις για απαξίωση, εφόσον υπάρχουν.
•

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής
µεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί
σηµαντική επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται
στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς εταιρείες εµπεριέχουν
την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζηµίες από απαξίωση) που
αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά.
Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµιές
που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιρειών αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου επί των αποθεµατικών
που σχηµατίζονται µετά από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά
του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την εξαγορά, µεταβολές στους
λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εµφανιζόµενου
ποσού της επένδυσης.
Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των
συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου
στις εταιρίες αυτές. Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού όπου
µεταφέρθηκε.
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Όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµιές µιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή
υπερβαίνει το ποσό συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω
ζηµιές, εκτός εάν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή πραγµατοποίησε πληρωµές
για λογαριασµό των εταιρειών αυτών.
Στον Ισολογισµό της Εταιρείας οι συµµετοχές στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται
στην αξία κτήσεως µείον τυχόν προβλέψεις αποµείωσης .
2.1.3 Συναλλαγµατικές µετατροπές
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος
της χώρας µέσα στην οποία λειτουργεί η εταιρεία και ο όµιλος (λειτουργικό νόµισµα)
δηλ. σε Ευρώ.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την
χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και
ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετροπή των
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται
όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Η εταιρεία και οι θυγατρικές/συγγενείς της
έχουν συναλλαγές κυρίως σε Ευρώ.
2.1.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µετά
από την αφαίρεση των σωρευµένων αποσβέσεων και ζηµιάς αποµείωσης, εκτός από
την κατηγορία «γήπεδα/οικόπεδα» όπου απεικονίζεται το ιστορικό κόστος κτήσεως
απαλλαγµένο από τυχόν ζηµιά αποµείωσης.
Το κόστος συµπεριλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά των
παγίων στοιχείων. Οι πρόσθετες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται είτε στο αρχικό ποσό
καταχώρησης του παγίου στοιχείου, είτε απεικονίζονται ως ξεχωριστό πάγιο στοιχείο,
στην περίπτωση όπου υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ότι από το συγκεκριµένο πάγιο θα
προκύψουν για την Εταιρία µελλοντικές οικονοµικές ωφέλειες και το κόστος του
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι πρόσθετες δαπάνες, αποσβένονται στη µικρότερη
χρονική διάρκεια που προκύπτει: µεταξύ της υπολειπόµενης ωφέλιµης ζωής του
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περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δηµιουργούνται και του χρονικού διαστήµατος
που µεσολαβεί µέχρι την επόµενη προγραµµατισµένη βελτίωση του παγίου. Οι
επισκευές

και

οι

συντηρήσεις

καταχωρούνται

στα

αποτελέσµατα

όταν

πραγµατοποιούνται.
Τα ακίνητα αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους οι οποίες προσδιορίζονται από
ανεξάρτητους εκτιµητές µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις
και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες,
κατά τις ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία των ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές
στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν
αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) συγκεκριµένου
ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο µέρος
της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα.
Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης
ζωής των παγίων, εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Η
εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων είναι
ως ακολούθως:
Κτίρια

40 έως 50 έτη

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων

5 έτη

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις

9 έως 29 έτη

Μεταφορικά µέσα

6 έως 9 έτη

Έπιπλα και σκεύη*

4 έως 5 έτη

*συµπεριλαµβάνεται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός και τα λογισµικά προγράµµατα.
Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. Όταν ένα µηχάνηµα αποτελείται από διαφορετικά
συνθετικά µέρη τα οποία έχουν διαφορετική ωφέλιµη ζωή, τότε τα µέρη αυτά
λογίζονται και αποσβένονται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία.
Οι υπολειµµατικές αξίες καθώς και οι ωφέλιµες ζωές των παγίων αναθεωρούνται και
αναπροσαρµόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιµο, ετησίως. Όταν η αναπόσβεστη αξία
ενός παγίου είναι µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία, τότε η αξία του παγίου
αναπροσαρµόζεται στο ύψος του ανακτήσιµου ποσού (βλ. παρ. 2.1.6 Αποµείωση
αξίας περιουσιακών στοιχείων).
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την πώληση παγίων στοιχείων,
προσδιορίζονται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του εσόδου και της
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αναπόσβεστης

αξίας,

όπως

αυτή

εµφανίζεται

στα

λογιστικά

βιβλία

και

συµπεριλαµβάνεται στο λειτουργικό αποτέλεσµα.
2.1.5 Επενδύσεις σε ακίνητα
Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας προορίζονται για τη δηµιουργία εσόδων από
ενοίκια ή κέρδους από την µεταπώλησή τους. Τα επενδυτικά ακίνητα ως
µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού εµφανίζονται στην εύλογη αξία η οποία
προσδιορίζεται εσωτερικά σε ετήσια βάση, βασισµένη σε παρόµοιες συναλλαγές που
έχουν λάβει χώρα σε ηµεροµηνία πλησίον της ηµεροµηνίας κατάρτισης του
ισολογισµού. Οι τυχόν µεταβολές της εύλογης αξίας, που αντιπροσωπεύει την τιµή
ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης
αποτελεσµάτων.
2.1.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν
αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως.
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε
το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού
στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών ροών µε
το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της
αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης.
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά
την οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί,
οπότε η ζηµία αποµείωσης µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής.
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της
αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα
αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί
εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το
περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας
αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής.
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Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις
µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών.
2.1.7 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή
παραγωγής

τους

και

καθαρής

ρευστοποιήσιµης

τους

αξίας.

Η

καθαρή

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά τα τυχόν
άµεσα έξοδα πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει
της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού Κόστους και περιλαµβάνει τις άµεσες δαπάνες
απόκτησης των αποθεµάτων. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και ηµιτελών
αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες παραγωγής τους (κόστος υλικών, το άµεσο
εργατικό κόστος και αναλογία του γενικού κόστους παραγωγής). Το κόστος
δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των
αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων των τυχόν
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
Σχηµατίζονται κατάλληλες προβλέψεις για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε
πολύ χαµηλή κίνηση στην αγορά. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. Η καθαρή
ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ’ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού
αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης.
2.1.8 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µείον τις προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν η ∆ιοίκηση έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι
δεν θα εισπράξει το σύνολο των οφειλόµενων ποσών, σύµφωνα µε τους συµβατικούς
όρους, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση των απαιτήσεων. Το ύψος της
πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής
αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της
πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκµετάλλευσης στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
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2.1.9 Επενδύσεις σε µετοχές
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η
∆ιοίκηση δεν γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει. 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. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η
εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς 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
να 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 εύλογες τιµές τους. Για
τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση
τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών.
2.1.10 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως,
επενδύσεις σε άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία λήξης εντός τριών µηνών. Τα στοιχεία
αυτά έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία.
2.1.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της
ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Το άµεσο κόστος για την έκδοση νέων µετοχών καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια
αφαιρετικά από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
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Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε
δαπάνης, καθαρό από φόρους, εµφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια ως ίδιες
µετοχές, µέχρι ακυρώσεως των µετοχών. Όταν οι ίδιες µετοχές στη συνέχεια
πωληθούν ή επανεκδοθούν, η αξία οποιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής καταχωρείται
απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
2.1.12 Αποθεµατικά
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας η

δηµιουργία

«Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των
κερδών µετά από φόρους, είναι υποχρεωτική
αποθεµατικού

το 1/3

µέχρι να

φθάσει το ύψος του

του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»

προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη
διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές.
Στα «Λοιπά Αποθεµατικά» περιλαµβάνονται αυτά που έχουν σχηµατισθεί χωρίς
υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί
ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηµατισµού τους.
Τα «Αποθεµατικά εύλογης αξίας» δηµιουργήθηκαν από τις διαφορές αποτίµησης σε
εύλογη αξία των κτίριων και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
προς διάθεση, και είναι µειωµένα κατά το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου που
αναλογεί σε αυτά, όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Τα εν λόγω αποθεµατικά
προορίζονται

να καλύψουν ενδεχόµενες ζηµίες που θα προκύψουν από την

µεταγενέστερη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται στην
εύλογη αξία τους.
2.1.13 Ίδια Κεφάλαια
Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2190/1920 σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαια:
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από
το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καταστεί κατώτερο
του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν
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λαµβάνει µέτρα. κατά το Άρθρο 47. Έννοµο συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει
και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2.1.14 ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές
από τα άµεσα έξοδα σύναψης τους (τραπεζικά έξοδα και προµήθειες). Στις περιόδους
που ακολουθούν οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε
τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει
µεταξύ των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανεισµού.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός αν η εξόφληση
της υποχρέωσης µπορεί να αναβληθεί για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού.
2.1.15 Τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων
κάθε µίας εκ των εταιριών που συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Η φορολογική
επιβάρυνση είναι ο φόρος εισοδήµατος βάσει των αποτελεσµάτων των εταιρειών του
Οµίλου, όπως αυτά έχουν αναµορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους,
εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η πρόβλεψη των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος διαµορφώθηκε µε τη χρήση
της µεθόδου υπολογισµού µε βάση τον ισολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων
ενεργητικού ή υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εµφανίζονται στις
λογιστικές οικονοµικές καταστάσεις. Εάν ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
προκύπτει από την αρχική καταχώρηση ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων,
σε συναλλαγή άλλη εκτός από εκείνη της συνένωσης επιχειρήσεων και κατά τη
στιγµή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη
και ζηµίες, δεν καταχωρείται.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται,
στο βαθµό που υπάρχουν επαρκή µελλοντικά φορολογητέα κέρδη και αντιστροφές
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αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την τακτοποίηση των προσωρινών διαφορών.
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση των
φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι
οποίοι αναµένεται να εφαρµοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού που είναι σχετικό
µε τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος πραγµατοποιηθεί, ή οι σχετικές µε τον
αναβαλλόµενο φόρο υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν έχει σχέση µε συναλλαγές
που επηρεάζουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος
καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
2.1.16 Παροχές σε εργαζόµενους
Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) είναι καταβλητέες πριν
από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αποχώρησης κάθε φορά που η απασχόληση ενός
εργαζοµένου τερµατιστεί ή όποτε ένας εργαζόµενος αποδέχεται εθελουσία έξοδο ως
αντάλλαγµα. Όταν η απασχόληση ενός εργαζόµενου τερµατιστεί στην κανονική
ηµεροµηνία συνταξιοδότησης, το δικαίωµα σε αυτά τα ωφελήµατα είναι συνήθως µε
βάση το χρόνο εναποµένουσας υπηρεσίας του εργαζόµενου και της συµπλήρωσης
µιας ελάχιστης περιόδου απασχόλησης. Τα αναµενόµενα κόστη για αυτά τα
ωφελήµατα προβλέπονται κατά την περίοδο της υπηρεσίας, σύµφωνα µε την
αποτίµηση που γίνεται σε διετή βάση από ανεξάρτητους αναλογιστές.
Όσον αφορά τον τερµατισµό της εργασίας πριν από την κανονική ηµεροµηνία
συνταξιοδότησης ή την εθελουσία αποχώρηση, καταχωρούνται παροχές λόγω εξόδου
από την υπηρεσία, όταν αποδεδειγµένα πρέπει να τερµατιστεί η απασχόληση των
εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα, χωρίς να υπάρχει η
πιθανότητα να ανακληθεί, είτε να παρέχονται παροχές για έξοδο από την υπηρεσία
για την ενθάρρυνση της εθελουσίας αποχώρησης. Τέτοιες παροχές που είναι
καταβλητέες σε διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. Οι υποχρεώσεις για τα
προγράµµατα συµµετοχής των εργαζοµένων στη διανοµή των κερδών και πρόσθετων
αµοιβών λόγω απόδοσης αναµένεται να διευθετηθούν µέσα σε 12 µήνες και
υπολογίζονται στα ποσά που αναµένεται να καταβληθούν όταν οι υποχρεώσεις
διευθετηθούν.
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2.1.17 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει η
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε
όλους τους σχετικούς όρους.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται και η επιχορηγούµενη δαπάνη έτσι ώστε να
υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου µε τη δαπάνη.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που προορίζονται για αγορά παγίου εξοπλισµού,
καταχωρούνται στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και πιστώνονται στις
αποσβέσεις σχετικές µε το κόστος πωλήσεων, στην κατάσταση αποτελεσµάτων, µε τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σύµφωνα µε τη διάρκεια της αναµενόµενης
ωφέλιµης ζωής των αντίστοιχων επιχορηγούµενων παγίων.
2.1.18 Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η ∆ιοίκηση µπορεί να διαµορφώσει µία
αξιόπιστη εκτίµηση για µία εύλογη νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται
ως αποτέλεσµα προηγουµένων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί µια
εκροή πόρων προκειµένου να γίνει η τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Όταν
αναµένεται µια πρόβλεψη να αποδοθεί, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, και
υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για την είσπραξή της, τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση
καταχωρείται ως ξεχωριστή απαίτηση.
Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε
την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αφορούν την
υποχρέωση. ∆απάνες συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες δεν εγγράφονται
ως προβλέψεις.
2.1.19 Αναγνώριση Εσόδων
Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του και
αντιπροσωπεύει κυρίως έσοδα από την πώληση των εφηµερίδων, από πώληση
εµπορευµάτων, έσοδα διαφήµισης και έσοδα από εκτυπώσεις για λογαριασµό τρίτων.
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών,
απαλλαγµένη από τον φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές, τις
εκπτώσεις, και αφού διενεργηθούν οι απαλειφές των ενδοοµιλικών εσόδων. Τα έσοδα
από τις πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οι
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ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών µεταβιβάζονται στον
αγοραστή (συνήθως µε την παράδοση και την αποδοχή από µέρους του) και η
είσπραξη των αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη. Τα έσοδα που προέρχονται
από υπηρεσίες αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα σε
σχετικές συµφωνίες.
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, αφού
ληφθούν υπόψη το οφειλόµενο κεφάλαιο και το πραγµατικό επιτόκιο που ισχύει,
µέχρι τη λήξη της περιόδου, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα
εισπραχθούν από τον Όµιλο.
Τα έσοδα από µερίσµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όταν το
δικαίωµα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί.
2.1.20 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις για τις οποίες όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες του µισθωµένου
στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις.
Τα ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω µισθώσεων
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε ένα σταθερό ρυθµό,
καθόλη τη διάρκεια της µίσθωσης.
Οι µισθώσεις που αφορούν ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις οποίες η εταιρεία ή ο
όµιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες των µισθωµένων
παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές
µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία
που προκύπτει µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας
αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε καταβολή µισθώµατος αναλύεται στο τµήµα
εκείνο πού µειώνει την υποχρέωση και στο τµήµα που αφορά την χρηµατοοικονοµική
δαπάνη, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο καθόλη την διάρκεια της
υπολειπόµενης χρηµατοδοτικής υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς
να περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής
δαπάνης που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσµατα χρήσης καθόλη
τη διάρκεια εκµίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό
επιτοκίου για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες
ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων
αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκειας ζωής των παγίων.
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Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται µε βάση την σταθερή µέθοδο
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
2.1.21 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην
οποία η πρόταση διανοµής από τη ∆ιοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική
Συνέλευση των µετόχων.
Από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 επιβάλλονται ως προς τη διανοµή των κερδών
τα εξής: Ετησίως αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς
σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά
προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου
του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού
καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού
και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των
µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35%
επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς
κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται
δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να
αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Η εταιρεία προέβη στην αλλαγή της ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2007 εφαρµόζοντας τους νέους συντελεστές από
1/1/2007 µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων κατά 1,5
εκατ. ευρώ περίπου (βλ. σχετικά στην σηµείωση 3.1). Συνεπώς τα κονδύλια της
αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις
είναι εκείνα µετά την κατωτέρω αναµόρφωση:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/6/2007
1/1-30/6/2007
1/4-30/6/2007
∆ηµοσιευµένα
Αναµορφωµένα
∆ηµοσιευµένα πριν
πριν την µεταβολή
την µεταβολή
Κύκλος εργασιών
(για συνεχιζόµενη
δραστηριότητα)
Αποτελέσµατα
µετά από φόρους
και
δικαιώµατα
µειοψηφίας
από
συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Καθαρή
θέση
µετόχων Εταιρείας

58.048.908,50

58.048.908,50

31.099.014,78

31.099.014,78

(102.822,70)

356.710,60

87.768,09

305260,89

67.487.529,81

67.947.063,11

==============

===========

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/1-30/6/2007
1/1-30/6/2007
1/4-30/6/2007
∆ηµοσιευµένα
Αναµορφωµένα
∆ηµοσιευµένα
πριν την µεταβολή
πριν την µεταβολή
Κύκλος εργασιών
(για συνεχιζόµενη
δραστηριότητα)
Αποτελέσµατα
µετά από φόρους
και
δικαιώµατα
µειοψηφίας
από
συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Καθαρή
θέση
µετόχων Εταιρείας

1/4-30/6/2007
Αναµορφωµένα

1/4-30/6/2007
Αναµορφωµένα

58.033.227,56

58.033.227,56

31.094.764,14

31.094.764,14

(122.763,24)

336.770,06

157.819,12

375.311,19

67.715.461,03

68.174.994,33

=============

============

Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι επειδή στη αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης
χρήσης δεν συνέτρεχαν λόγοι διαχωρισµού των δραστηριοτήτων σε συνεχιζόµενες
και διακοπτόµενες δεν είχε γίνει τέτοιος διαχωρισµός κατά τη δηµοσίευση και ως εκ
τούτου στον ανωτέρω πίνακα δεν έγινε αυτός ο διαχωρισµός.
2.3 ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
2.3.1. Θυγατρικές
α/α

Εταιρεία

1.

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ

Ποσοστό

Χώρα

∆ραστηριότητα

ΕΛΛΑ∆Α

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

51%

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΛΕΚΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ

-//-

100%

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΚ∆ΌΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

-//-

Συµµ/χής
90%

Ενοποίησης

Α.Ε.
2.

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ

Μέθοδος
Ολική
Ενοποίηση

ΑΕΒΕ
3.

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. *

* Πρώην ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
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2.3.2 Συγγενείς εταιρείες
α/α

Εταιρεία

Ποσοστό

Χώρα

∆ραστηριότητα

Συµµετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

1.

MEDIATEL A.E.

44%

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2.

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

24,12%

ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΥΠΟΥ

-//-

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-//-

3.

PLANATECH A.E.

20%

ΣΚΑΦΩΝ

Καθαρή θέση

ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η Mediatel A.E. κατέχει 10.000 µετοχές της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
2.4 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

2002 – 2007

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

2005 – 2007

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

2003 – 2007

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ

2000 – 2007

MEDIATEL A.E.

2005 – 2007

ΑΡΓΟΣ Α.Ε

2006 – 2007

PLANATECH A.E.

2005 – 2007

2.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο Όµιλος έχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν
γίνεται διάκριση σε γεωγραφικούς τοµείς. Η Εταιρεία είναι κάθετα ολοκληρωµένη µε
δραστηριότητα που διακρίνεται σε δύο τοµείς:
α) Εκδοτικός Τοµέας
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η έκδοση της ηµερήσιας πολιτικής
εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», της εβδοµαδιαίας πολιτικής «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΥΡΟΤΥΠΙΑ», της εφηµερίδας µικρών αγγελιών «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» και
των ενθέτων τους.
β) Eκτυπωτικός Τοµέας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις εκτυπώσεις όλων των εφηµερίδων της και σε
εκτυπώσεις για λογαριασµό τρίτων. Η φωτοστοιχειοθεσία (προεκτύπωση) γίνεται από
την θυγατρική «ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Ποσοστό 90% περίπου των εσόδων του
εκτυπωτικού τοµέα προέρχεται από εσωτερικές πωλήσεις στον εκδοτικό τοµέα.
Σύµφωνα µε την παρ. 74 του ∆.Λ.Π. 14 δεν απαιτείται χωριστή παρουσίαση του
εκτυπωτικού τοµέα.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3.1 Ενσώµατα πάγια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 1/1-30/6/2008 )
ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
1/1/2008

Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

Μεταφορά
στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
κατεχόµενα
προς
πώληση

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύνολο
30/6/2008

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/1/2008

Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

Μεταφορά
στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
κατεχόµενα
προς
πώληση

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30/6/2008

Σύνολο
αποσβέσεων
30/6/2008

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

14.310.335,00

0

0

14.310.335,00

0

0

0

0

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.461.970,85

16.512,98

0

30.478.483,83

(2.584.716,34)

(330.753,89)

0,00

(2.915.470,23)

27.563.013,60

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.812.178,89

14089,85

0

(2.486,17)

37.823.782,57

(18.820.966,48)

(718.593,02)

0,00

1.730,99

(19.537.828,51)

18.285.954,06

632.150,21

83.939,02

(14.040,57)

(75.007,66)

627.041,00

(464.340,07)

(22.779,73)

12.294,45

22.542,56

(452.282,79)

174.758,21

7.112.801,51

55.643,66

(2.138,70)

(495.860,02)

6.670.446,45

(6.415.695,87)

(152.247,29)

2.138,70

408.216,40

(6.157.588,06)

512.858,18

90.329.436,46

170.185,51

(16.179,27)

(573.353,85)

89.910.088,85

(28.285.718,76)

(1.224.373,93)

14.433,15

432.489,95

(29.061.890,02)

60.846.919,26

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.802.286,02

1.156,58

2.803.442,60

(289.428,55)

(71.213,72)

0,00

0,00

(360.642,27)

2.442.800,33

ΣΥΝΟΛΑ (Β)

2.802.286,02

1.156,58

0,00

2.803.442,60

(289.428,55)

(71.213,72)

0,00

0,00

(360.642,27)

2.442.800,33

93.131.722,48

171.342,09

-16.179,27

92.713.531,45

(28.575.147,31)

(1.295.587,65)

14.433,15

432.489,95

(29.423.811,86)

63.289.719,59

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ (Α)
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

-573.353,85

* Στα µηχανήµατα περιλαµβάνονται περιλαµβάνεται ποσό 290.000,00 € που αφορά την εύλογη αξία τους που αναγνωρίστηκε στα βιβλία της
Εταιρείας λόγω της χρηµατοδοτικής µίσθωσης των µηχανηµάτων των οποίων οι συσωρευµένες αποσβέσεις κατά την 30/6/2008 ανήλθαν σε
58.000,00 € και αναπόσβεστη αξία 232.000,00 €.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 1/1-30/6/2008 )
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
1/1/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Μεταφορά
στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
κατεχόµενα
Προσθήκες
Μειώσεις
προς
χρήσης
χρήσης
πώληση

Σύνολο
30/6/2008

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Μεταφορά
στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
κατεχόµενα
Προσθήκες
Μειώσεις
προς
χρήσης
χρήσης
πώληση

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/1/2008

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30/6/2008

Σύνολο
αποσβέσεων
30/6/2008

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

14.310.335,00

0

0

14.310.335,00

0

0

0

0

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.461.970,85

16.512,98

0

30.478.483,83

(2.584.716,34)

(330.753,89)

0,00

(2.915.470,23)

27.563.013,60

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ*

37.812.178,89

14089,85

0

(2.486,17)

37.823.782,57

(18.820.966,48)

(718.593,02)

0,00

1.730,99

(19.537.828,51)

18.285.954,06

632.150,21

83.939,02

(14.040,57)

(75.007,66)

627.041,00

(464.340,07)

(22.779,73)

12.294,45

22.542,56

(452.282,79)

174.758,21

7.111.521,73

54.083,66

(2.138,70)

(494.300,02)

6.669.166,67

(6.414.416,30)

(152.247,29)

2.138,70

408.216,40

(6.156.308,49)

512.858,18

90.328.156,68

168.625,51

(16.179,27)

(571.793,85)

89.908.809,07

(28.284.439,19)

(1.224.373,93)

14.433,15

432.489,95

(29.061.890,02)

60.846.919,05

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.802.286,02

1.156,58

ΣΥΝΟΛΑ (Β)

2.802.286,02

1.156,58

0,00

93.130.442,70

169.782,09

(16.179,27)

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ (Α)
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

(571.793,85)

2.803.442,60

(289.428,55)

(71.213,72)

0,00

0,00

(360.642,27)

2.442.800,33

2.803.442,60

(289.428,55)

(71.213,72)

0,00

0,00

(360.642,27)

2.442.800,33

92.712.251,67

(28.573.867,74)

(1.295.587,65)

14.433,15

432.489,95

(29.422.532,29)

63.289.719,38

* Στα µηχανήµατα περιλαµβάνονται περιλαµβάνεται ποσό 290.000,00 € που αφορά την εύλογη αξία τους που αναγνωρίστηκε στα βιβλία της
Εταιρείας λόγω της χρηµατοδοτικής µίσθωσης των µηχανηµάτων των οποίων οι συσωρευµένες αποσβέσεις κατά την 30/6/2008 ανήλθαν σε
58.000,00 € και αναπόσβεστη αξία 232.000,00 €.
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Η εταιρεία µε απόφαση του ∆.Σ. της 20/12/2007 προχώρησε σε αναθεώρηση της
εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων. Η αναθεώρηση στηρίχτηκε σε
εκτιµήσεις των τεχνικών συµβούλων και διευθυντών της εταιρείας και η ωφέλιµη ζωή
των µηχανηµάτων προσδιορίστηκε σε 9 έως 29 έτη. Η ωφέλιµη ζωή των
συγκεκριµένων µηχανηµάτων, πριν την πρόσφατη αυτή αναθεώρηση είχε
προσδιοριστεί σε 12,5 έτη. Η εφαρµογή των νέων συντελεστών απόσβεσης που
απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2007, έγινε από την
01.01.2007 σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση. Από την µεταβολή των
συντελεστών απόσβεσης των µηχανηµάτων, προέκυψαν αποσβέσεις χαµηλότερες
κατά € 1.482.572,24 εκ. για την χρήση 2007 σε σχέση µε αυτές που θα προέκυπταν
αν είχαν διατηρηθεί οι παλαιοί συντελεστές απόσβεσης. Τα Αποτελέσµατα Χρήσεως
2007 και η Καθαρή Θέση 31.12.2007 ωφελήθηκαν κατά το ποσό των € 1.290.882,64
(µειωµένο κατά το ποσό των € 191.689,60 που αντιστοιχεί στις αναλογούσες στη
χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων).
Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Τριµήνων µετά την αναθεώρηση εκτίµησης
της ωφέλιµης ζωής των µηχανηµάτων (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Περίοδος

Όµιλος

Εταιρεία

38.067,09

-40.015,43

322.720,66

322.720,66

360.787,75

282.705,23

202.910,12

202.127,41

± Αποσβέσεις (παγίων & επιχορηγήσεων)

549.596,52

549.596,52

Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων µε τις νέες αποσβέσεις

752.506,64

751.723,93

-344.687,35

-584.877,94

± Αποσβέσεις

968.161,98

968.161,98

Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων µε τις νέες αποσβέσεις

623.474,63

383.284,04

•

01.01.2007 – 31.03.2007

Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων (δηµοσιευµένα)
± Αποσβέσεις
Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων µε τις νέες αποσβέσεις
•

01.01.2007 – 30.06.2007

Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων (δηµοσιευµένα)

•

01.01.2007 – 30.09.2007

Κέρδη – Ζηµίες προ φόρων (δηµοσιευµένα)

Για τα λοιπά εκτός των µηχανηµάτων πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπήρξε καµία
µεταβολή.
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3.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
α/α
1.
2.
3.

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ)
Σύνολο

30/6/2008

α/α
1.
2.
4.

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
PLANATECH A.E.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (PLANATECH A.E.)
Σύνολο

30/6/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

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

30/6/2008

31/12/2007

146.443,09
737.872,34
120.000,00
(1.004.315,43)
0,00

146.443,09
737.872,34
120.000,00
(1.004.315,43)
0,00

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

905.186,69
2.213.167,93
441.243,96
(300.000,00)
3.259.598,58

30/6/2008

937.872,59
2.174.206,36
441.243,96
(300.000,00)
3.253.322,91

31/12/2007

1.108.800,00
1.063.986,00
420.000,00
(300.000,00)
2.292.786,00

1.108.800,00
1.063.986,00
420.000,00
(300.000,00)
2.292.786,00

3.3 ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (Μη κυκλοφορούντα)
Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι συµµετοχές στο
µετοχικό κεφάλαιο τεσσάρων εταιρειών µε ποσοστό συµµετοχής κάτω του 20%
καθώς και µερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου.
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
α/α

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣ.
ΣΥΜ/ΧΗΣ

30/6/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1/1-30/6/2008

31/12/2007

1.

ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

9,38%

129.480,56

0,00

129.480,56

2.

2,68%

5.665.828,00

1.508.431,44

4.157.396,56

3.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Μερίδια
Αµοιβαίου
EUROBANK S.A.

504.640,03

-193.080,02

697.720,05

4.

Γ. ∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

0,00

0,00

1.097.127,37

6.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ (Γ.∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ Α.Ε.)

0,00

0,00

-1.097.127,37

6.299.948,59

1.315.351,42

4.984.597,17

Κεφαλαίου
15,00%

ΣΥΝΟΛΟ

Οι µετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α. Ε. και τα Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου
EUROBANK S.A. αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους 30/6/2008 και
απεικονίζονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν
γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει.
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3.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

547.376,67

547.376,67

547.376,67

547.376,67

ΖΗΜΙΕΣ

2.533.837,50

2.460.964,83

2.538.868,17

2.460.964,83

ΑΠΌ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.205.017,93

3.051.020,59

2.681.218,82

2.553.785,61

ΣΥΝΟΛΟ

6.286.232,10

6.059.362,09

5.767.463,66

5.562.127,11

2.260.279,26

2.260.279,26

2.260.279,26

2.260.279,26

ΑΠΌ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

683.995,03

683.995,03

683.995,03

683.995,03

1.543.063,57

1.264.517,21

1.543.063,57

1.264.517,21

ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ &
ΛΟΙΠΑ

70.049,28

309.925,23

32.370,14

32.370,14

ΣΥΝΟΛΟ

4.557.387,14

4.518.716,73

4.519.708,00

4.241.161,64

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ

1.728.844,96

1.540.645,36

1.247.755,66

1.320.965,47

Ο αναβαλλόµενος φόρος παρακολουθείται συµψηφιστικά (απαίτηση – υποχρέωση)
και το υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εµφανίζεται αντίστοιχα στο
Ενεργητικό ή το Παθητικό.
3.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

∆οσµένες εγγυήσεις :
Εγγυήσεις ∆ΕΗ Μίνωος 10 – 16
Εγγυήσεις ενοικίου γραφείου Κρήτης
Εγγυήσεις ∆ΕΗ εργοστασίου
Εγγύηση ενοικίου υποκαταστήµατος Θες/νίκης
Εγγύηση Τ.Ε.Ο. Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

1.046,73

1.046,73

1.056,49

322,82

322,82

322,82

1.056,49
322,82

16.140,87

16.140,87

16.140,87

16.140,87

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

25,00

25,00

25,00

25,00

21.135,42

21.135,42

21.145,18

21.145,18

3.6 Αποθέµατα
ΟΜΙΛΟΣ

Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Υποπροϊόντα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008
566.250,95

31/12/2007
1.133.380,51

30/6/2008
566.250,95

31/12/2007
1.133.380,51

613.388,93

761.735,19

613.388,93

761.735,19

19.228,81

19.141,54

19.228,81

19.141,54

1.748.728,85

1.103.821,22

1.746.764,09

1.102.606,46
220.244,17

336.284,1

220.244,17

336.284,10

974.032,01

797.844,77

974.032,01

797.844,77

4.257.913,65

4.036.167,40

4.255.948,89

4.034.952,64
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3.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008
13.225.267,81

31/12/2007
15.407.865,07

30/6/2008
13.429.373,34

31/12/2007
15.391.666,32

8.127,70

7.973,00

8.127,70

7.973,00

Επιταγές εισπρακτέες

9.755.745,28

14.255.220,32

9.755.745,28

14.253.992,32

Επιταγές σε καθυστέρηση

2.325.725,17

2.323.005,67

2.325.725,17

2.323.005,67

Επιταγές σε ενέχυρο

5.276.262,30

2.886.219,70

5.276.262,30

2.886.219,70

Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα

30.589,78

11.671,99

30.589,78

11.671,99

Προβλέψεις Αποµείωσης

(2.365.268,38)

(2.507.507,54)

(2.365.268,38)

(2.507.507,54)

ΣΥΝΟΛΟ

28.256.449,66

32.384.448,21

28.460.555,19

32.367.021,46

Πιστωτικές κάρτες

ΟΜΙΛΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
30/6/2008
∆άνεια προσωπικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

38.024,22

24.718,42

33.352,09

17.546,29

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

1.101.467,68

1.093.469,91

1.096.673,55

1.101.475,66

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων

1.325.180,74

563.126,97

1.325.180,74

563.126,97

680.301,86

307.384,37

680.301,86

307.384,37

Προπληρωθέντα έξοδα
Προκαταβολές σε προµηθευτές

2.161.238,97

591.458,73

2.161.238,97

591.458,73

Λοιποί χρεώστες
ΣΥΝΟΛΟ

1.044.457,70
6.350.671,17

169.768,69
2.749.927,09

917.434,68
6.214.181,89

169.768,69
2.750.760,71

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός της επόµενης χρήσης εκτός από
ορισµένες που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο
ετών. Για αυτές έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των λήξεων για τυχόν αποµείωσή
τους και έχει σχηµατιστεί η ανωτέρω πρόβλεψη αποµείωσης. Οι εύλογες αξίες των
απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.
3.8 Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση και υποχρεώσεις άµεσα σχετιζόµενες µε
τα στοιχεία του ενεργητικού προς πώληση.
Τα εν λόγω περιουσιακά

στοιχεία

αφορούν

τα περιουσιακά στοιχεία του

κλάδου των «Μικρών Αγγελίων» που πρόκειται να πωληθεί, µετά από την

εισφορά

του στην θυγατρική εταιρεία «Χρυσή Ευκαιρία», µε βάση τη σχετική απόσχιση
του κλάδου που έγινε σύµφωνα µε το Ν2166/93.

Στοιχεία Ενεργητικού κατεχόµενα προς
πώληση

30.06.2008
ΟΜΙΛΟΣ

Ενσώµατα πάγια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

140.863,90

139.303,90

Πελάτες

3.915.807,36

3.914.656,59

ΣΥΝΟΛΟ

4.056.671,26

4.053.960,49
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30.06.2008

Υποχρεώσεις άµεσα σχετιζόµενες µε τα
στοιχεία του ενεργητικού προς πώληση.

ΟΜΙΛΟΣ
628.070,22

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
628.070,22

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

303.878,46

301.651,09

ΣΥΝΟΛΟ

931.948,68

929.721,31

3.9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008
Ταµείο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

102.393,43

34.814,34

91.871,18

33.332,82

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.229.162,32

1.804.221,05

521.363,71

1.106.839,69

ΣΥΝΟΛΟ

1.331.555,75

1.839.035,39

613.234,89

1.140.172,51

3.10

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 54.547.634 κοινές
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,50 έκαστη. Το µετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας δεν διαφοροποιήθηκε κατά το χρονικό διάστηµα 1/1/2003 µέχρι σήµερα.
Οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Το υπέρ το άρτιο προέκυψε από την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία
µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο ποσό
µειώθηκε µε τη ∆ιαφορά από ακύρωση Ιδίων Μετοχών.

3.11

∆άνεια (οµολογιακά & βραχυπόθεσµα) & λοιπές µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2008

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

LEASING

10 ΕΚΑΤ. (1)

10 ΕΚΑΤ. (2)

(4)

(3)

ΣΥΝΟΛΟ

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

3.328.000,00

7.050.000,00

0,00

0,00

10.378.000,00

0,00

0,00

0,00

147.398,64

147.398,64

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

2.502.000,00

2.360.000,00

2.215.373,18

0,00

7.077.373,18

ΣΥΝΟΛΟ

5.830.000,00

9.410.000,00

2.215.373,18

147.398,64

17.602.771,82

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/6/2007
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

Μακροπρόθεσµα δάνεια
Λοιπές Μακροπρόθεσµες
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

LEASING

10 ΕΚΑΤ. (1)

10 ΕΚΑΤ. (2)

(4)

(3)

ΣΥΝΟΛΟ

4.996.000,00

8.230.000,00

0,00

0,00

13.226.000,00

0,00

0,00

0,00

176.114,62

176.114,62

834.000,00

1.770.000,00

4.580.810,19

0,00

7.184.810,19

5.830.000,00

10.000.000,00

4.580.810,19

176.114,62

20.586.924,81
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(1) Την 23/06/2005 εκδόθηκε από την Εταιρεία οµολογιακό δάνειο ύψους 10 εκατ.
Ευρώ, µε εξ ολοκλήρου αναδοχή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πενταετούς
διάρκειας, µε περίοδο χάριτος 2 χρόνια, τρίµηνο εκτοκισµό και δόσεις κεφαλαίου,
επιτόκιο Euribor + περιθώριο 1%, χωρίς εξασφαλίσεις και µε δυνατότητα εξόφλησης
πριν τη λήξη της πενταετίας. Το υπόλοιπο οφειλής την 30.06.2008 ανέρχεται σε €
5.830.000,00 €.
(2) Την 02/07/2007 εκδόθηκε από την Εταιρεία οµολογιακό δάνειο ύψους 10 εκατ.
Ευρώ, µε εξ ολοκλήρου αναδοχή από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και από την
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος κατάστηµα Κύπρου, πενταετούς διάρκειας, µε περίοδο
χάριτος 1 χρόνο, τρίµηνο εκτοκισµό και δόσεις κεφαλαίου, επιτόκιο

Euribor +

περιθώριο 1,1%, µε εξασφαλίσεις το 70% καλυµµένο µε επιταγές πελατών και µε
δυνατότητα εξόφλησης πριν τη λήξη της πενταετίας. Το υπόλοιπο οφειλής την
30.06.2008 ανέρχεται σε € 9.410.000,00.
Την κλειόµενη περίοδο η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν εξέδωσαν Οµολογιακά ∆άνεια.
(3) Leasing το οποίο αφορά µισθωµένα µηχανήµατα και λήγει την 30/11/2010. Το
υπόλοιπο οφειλής την 30/6/2008 ανέρχεται σε € 147.398,64.
Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω µακροχροπροθέσµων υποχρεώσεων γίνεται ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΜΡΟΘΕΣΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΛΗΞΗ LEASING

30/6/2008

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

Μεταξύ 1 και 2 ετών

10.550.000,00

8.300.000,00

121.690,97

118.929,24

Μεταξύ 2 και 5 ετών

4.690.000,00

7.530.000,00

25.707,67

57.185,38

0,00

0,00

0,00

0,00

15.240.000,00

15.830.000,00

147.398,64

176.114,62

Πάνω από 5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ

(4) Το Κεφάλαιο Κίνησης την 30/6/2008 είχε υπόλοιπο οφειλής € 2.215.373,18.
Οι εύλογες αξίες των ανωτέρω υποχρεώσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές.
Η Εταιρεία για τους δεδουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων σχηµατίζει
προβλέψεις και επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου.
Το συνολικό χρηµατοοικονοµικό κόστος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της
κλειόµενης περιόδου και το οποίο προέρχεται από τοκοφόρες υποχρεώσεις
κυµαινόµενου επιτοκίου ανήλθε σε 560.518,33 €.
Εφαρµόζοντας ανάλυση ευαισθησίας σε διαφοροποιήσεις (αύξηση/µείωση) της τιµής
του Euribor έως +/- 2% διατηρώντας όλες τις λοιπές µεταβλητές σταθερές θα
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λαµβάναµε τις ακόλουθες µεταβολές στο χρηµατοοικονοµικό κόστος από τοκοφόρες
υποχρεώσεις και στα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας:
Αύξηση
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
Μείωση
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

3.12

Αποτελέσµατα
προ φόρων
402.559,22
307.893,76
213.228,30
118.562,85
Αποτελέσµατα
προ φόρων
591.890,14
686.555,60
781.221,06
875.886,51

Αύξηση χρηµ/κού κόστους
94.665,46
189.330,92
283.996,38
378.661,83
Μείωση χρηµ/κού
κόστους
-94.665,46
-189.330,92
-283.996,38
-378.661,83

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τους εργαζόµενους για την
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί
δεδουλευµένο

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία

του

ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόµενο χρόνο

καταβολής του. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που

χρησιµοποιήθηκαν (µέθοδος της προβεβληµένης πιστούµενης µονάδος), είναι:
•

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2%.

•

Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση ΑΕΠ 3%

•

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,8% .

•

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών βάσει του µέσου ετήσιου µακροχρόνιου
πληθωρισµού 2%.

Η κίνηση των προβλέψεων για Παροχές στους εργαζοµένους στην κλειόµενη
περίοδο είχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2008

12.053.365,65

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-30.06.08
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.08

ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά στις Υποχρεώσεις άµεσα σχετιζόµενες µε
τα στοιχεία του ενεργητικού προς πώληση.
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης υποχρέωσης την 30.06.08

49

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.215.142,37

934.595,38

808.714,29

(318.605,98)

(298.981,45)

12.669.355,05

10.724.875,21

(628.070,22)

(628.070,22)

12.041.284,83

10.096.804,99
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Το απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2008 ανερχόταν για µεν την εταιρεία σε 982
άτοµα (612 υπάλληλοι, 129 εργάτες και 241 µε διαλείπουσα εργασία), για δε τον
όµιλο σε 1.194 άτοµα (824 υπάλληλοι, 129 εργάτες και 241 µε διαλείπουσα εργασία).
Αντίστοιχα την

30/6/2007 ανερχόταν για µεν την εταιρεία σε 974 άτοµα (611

υπάλληλοι, 141 εργάτες και 222 µε διαλείπουσα εργασία), για δε τον όµιλο σε 1.185
άτοµα (822 υπάλληλοι, 141 εργάτες και 222 µε διαλείπουσα εργασία) Η υποχρέωση
για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται ως η παρούσα
αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας αναλογιστικές παραµέτρους που
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Η
εκτιµούµενη κατά την 30/6/2008 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και
περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆.Λ.Π. 19.

3.13

Λοιπές προβλέψεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

Προβλέψεις για διαφορές
φορολογικού Ελέγχου

602.000,00

570.000,00

602.000,00

570.000,00

0,00

63.866,54

89.277,32

63.866,54

602.000,00

633.866,54

602.000,00

633.866,54

Προβλέψεις Τέλους Μεγάλης
Ακίνητης περιουσίας
ΣΥΝΟΛΟ

3.14

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (Αναβαλλόµενα έσοδα)

Η επιχορήγηση έχει ληφθεί µε βάση το Νόµο 2601/98 για επενδύσεις στις κτιριακές
και µηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασιακού συγκροτήµατος Κορωπίου και
εισπράχθηκε σε δύο ισόποσες δόσεις των € 2.289.069,73 το 1999 και 2001
αντίστοιχα. Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την
απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων
διατάξεις του

που επιδοτήθηκαν.

νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε

Ανάλογα µε

τις

η επιχορήγηση, ισχύουν

ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων, και τη
διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους
διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. Οι απoσβεσθείσες
επιχορηγήσεις παγίων εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

Αρχική Επιχορήγηση

4.578.139,46

4.578.139,46

4.578.139,46

Μείον: Αποσβέσεις

2.584.200,71

2.521.126,63

2.584.200,71

2.521.126,63

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

1.993.938,75

2.057.012,83

1.993.938,75

2.057.012,83

3.15

4.578.139,46

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

Προµηθευτές
Υπόλοιπα λογαριασµων

8.840.829,46

7.249.094,61

9.168.110,85

7.305.223,75

Επιταγές πληρωτέες

2.765.628,55

2.152.266,50

2.765.628,55

2.152.266,50

11.606.458,01

9.401.361,11

11.933.739,40

9.457.490,25

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

244.947,88

305.206,06

244.947,88

298.517,90

Μερίσµατα πληρωτέα

155.679,88

155.679,88

134.179,88

134.179,88
27.865,33

ΣΥΝΟΛΟ
Πιστωτές διάφοροι

∆ικαιούχοι εγγυήσεων

28.621,31

27.663,86

Εκκρεµείς πιστώσεις Τραπεζών

51.727,82

54.528,40

284.700,58

57.134,57

28.621,31
51.727,82
276.277,82

765.677,47

600.212,77

735.754,71

564.610,14

700.984,57
529.905,68
77.552,71
7.714,96

175.738,15

175.459,23

2.469,89

684.663,27
488.421,33
73.878,43
7.558,50

1.316.157,92

1.077.508,36

1.254.521,53

1.054.120,73

261.536,35
239.626,03
66.574,67
485.893,54

558.399,08

520.509,05

462.896,37

242.396,78
186.850,51
54.130,70
485.893,54

1.053.630,59

1.610.713,10

969.271,53

1.443.349,56

2.126.414,13

404.993,49

1.871.880,95

404.993,49

16.868.338,12

13.094.788,83

16.765.168,12

12.924.564,17

Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

54.528,40
49.518,63

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Φ.Π.Α.
Φ.Μ.Υ. – Ε.Ε.
Λοιποί Φόροι –τέλη
Αγγελιόσηµο
ΣΥΝΟΛΟ

918.306,11
-19.005,79

852.213,74
24.155,29
2.292,47

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης
Επικουρικά Ταµεία
Αγγελιόσηµο
ΣΥΝΟΛΟ
∆εδουλευµένα έξοδα & τόκοι
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

461.868,50
127.549,15

357.213,82
102.730,32
462.896,37

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός της επόµενης χρήσης. ∆εν
υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι εύλογες αξίες
περίπου µε τις λογιστικές αξίες.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
4.1

Πωλήσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008

30/6/2007

Έσοδα από πώληση εφηµερίδων κ.λ.π.

29.081.235,75

27.875.307,50

29.076.800,93

27.859.578,46

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρήσεις , εκτυπώσεις

23.999.344,61

24.332.723,44

23.999.394,15

24.332.771,54

2.035.766,07

5.284.584,40

2.035.766,07

5.284.584,40

547.363,20

556.293,16

547.363,20

556.293,16

55.663.709,63

58.048.908,50

55.659.324,35

58.033.227,56

Έσοδα από πωλήσεις Εµπορευµάτων
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

4.2

30/6/2008

30/6/2007

Κόστος πωληθέντων
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2008

30/6/2007

30/6/2008

30/6/2007

Κοστος αποθεµατων

11.410.278,93

13.841.434,57

11.410.278,93

13.838.798,63

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

17.262.614,32

16.176.328,13

14.855.488,80

14.155.355,18

1.262.542,32

1.372.740,18

1.262.542,32

1.372.740,18

8.412.224,25

9.037.432,72

10.728.028,31

9.692.765,14

38.347.659,82

40.427.935,60

38.256.338,36

39.059.659,13

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στο κόστος πωληθέντων
ΣΥΝΟΛΟ

4.3

Άλλα έσοδα

Προέρχονται από ενοίκια, προσφερόµενες υπηρεσίες λογιστηρίου/µηχανογράφησης
σε συγγενείς εταιρείες, έσοδα από χορηγίες και επιδοτήσεις.

4.4

Έξοδα πωλήσεων
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2007

30/6/2008

30/6/2007

1.473.644,29

678.692,51

1.473.644,29

678.692,51

10.108,64

10.715,72

10.108,64

10.715,72

Λοιπά εξοδα ενσωµατοµένα στα έξοδα διάθεσης*

13.483.118,96

14.252.010,29

13.483.234,96

15.572.187,80

ΣΥΝΟΛΟ

14.966.871,89

14.941.418,52

14.966.987,89

16.261.596,03

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

*Στα λοιπά έξοδα ενσωµατωµένα στα έξοδα διάθεσης συµπεριλαµβάνεται ποσό
2.750.794,26 € για έξοδα προβολής και διαφήµισης της περιόδου 1/1-30/6/2008 και
2.409.443,85 € αντίστοιχα για την προηγούµενη περίοδο. Επίσης συµπεριλαµβάνεται
ποσό 378.282,27 € για έξοδα µεταφορών της περιόδου 1/1-30/6/2008 και 285.347,65
€ αντίστοιχα για την προηγούµενη περίοδο.
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4.5

Έξοδα διοίκησης
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

30/6/2008
1.708.128,69

1.363.864,18

23.327,61

26.507,31

23.327,61

26.507,31

556.702,06

741.812,38

555.245,96

775.586,57

2.288.158,36

2.132.183,87

2.286.702,26

2.165.958,06

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Έσοδα από µερίσµατα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2007

30/6/2008

(550.075,10)

(560.518,83)

(546.541,92)

229.944,50

119.571,14

229.944,50

119.571,14

69.772,50

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

69.772,50

19.624,28

16.357,99

3.653,90

6.062,66

(310.950,05)

(344.373,47)

(326.920,43)

(351.135,62)

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2007

(32.685,90)

30/6/2008

(319.411,77)

38.961,57

170.671,05

MEDIA CALL CENTER A.E.

0,00

144.000,00

PLANATECH A.E.

0,00

0,00

6.275,67

(4.740,72)

ΣΥΝΟΛΟ

4.8

30/6/2007

(560.518,83)

Έσοδα χρεογράφων

4.7

30/6/2007

1.363.864,18

Λοιπά εξοδα ενσωµατοµένα στα έξοδα διοίκησης

4.6

30/6/2007

1.708.128,69

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2007
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος

Η φορολογική επιβάρυνση / ελάφρυνση αναλύεται ως κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008
30/6/2007
ΕΞΟ∆Α
ΑΠΌ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΖ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ & ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2008
30/6/2007

0,00
278.546,36

0,00
250.250,48

0,00
278.546,36

0,00
250.250,48

0,00

311.048,69

0,00

311.048,49

59.827,03
(72.872,67)
265.500,72

64.000,00
9.601,52
634.900,69

32.000,00
(77.903,34)
232.643,02

64.000,00
9.601,52
634.900,49

153.997,34

136.359,65

127.433,21

113.209,03

239.875,96
393.873,30
(128.372,58)

106.737,59
243.097,24
391.803,45

127.433,21
105.209,81

106.737,59
219.946,62
414.953,87
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4.9

Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση τον σταθµισµένων µέσο
αριθµό κοινών µετοχών που είναι και ο συνολικός αριθµός µετοχών της Εταιρείας.
5. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υφίστανται εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας κυρίως από δηµοσιεύµατα στις
εφηµερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία στις 30.06.2008 έχει δώσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 2.650.000,00 €
υπέρ της συγγενικής εταιρείας PLANATECH Α.Ε., για τις οποίες δεν έχει ληφθεί
κάποια εξασφάλιση. Η εταιρεία έχει εκδόσει υπέρ τρίτων εγγυητικές καλής εκτέλεσης
ύψους 32.194,29 €. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της
Εταιρείας.
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
∆εν υπάρχουν ουσιώδεις δεσµεύσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΗ
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής
περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας την
30/6/2008, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την
έννοια του ∆.Λ.Π. 24 µε αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
α)Έσοδα
β)Έξοδα
γ)Απαιτήσεις
δ)Υποχρεώσεις
ε)Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
ζ)Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

302.910,52
6.952.280,59
1.469.952,53
22.706,81
1.127.000,78
0,00
0,00

305.547,02
9.458.033,59
1.498.239,90
682.906,72
1.127.000,78
0,00
0,00

8. ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ / ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 η Εταιρεία συνέταξε «Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων Χρήσεως» για τη διακοπείσα δραστηριότητα εκµετάλλευσης του
κλάδου µικρών αγγελιών από την οποία προκύπτουν:
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•

Το σύνολο του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας ανήλθε την
περίοδο 1/1 – 30/6/2008 σε 55,7 εκατ. € από τα οποία ποσό 14,0 εκατ. € δηλ.
25,13% είναι ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας που διακόπτεται και
αποσχίζεται.

•

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου
ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 0,6 εκατ. € από τα οποία ποσό 4,0 εκατ. € είναι τα
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας που αντιστοιχούν
στην δραστηριότητα που διακόπτεται. Οι συνεχιζόµενες δραστηριότητες
σχηµάτισαν ζηµία ύψους 3,6 εκατ. €.

9.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΕΤΑ

ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
•

Με την από 7/7/2008 απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε τους
όρους της σύµβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου που εγκρίθηκαν από
την ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30/7/2008. Στις
31/7/2008 υπογράφηκε η υπ΄αριθµόν 16747 Σύµβαση Απόσχισης ενώπιον του
Συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Σιγαλού. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το
υπ΄αριθµόν πρωτοκόλλου Κ2–10278/4.8.2008 έγγραφό του ενέκρινε την
απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την απόσχιση του κλάδου. Η
Νοµαρχία Αθηνών µε την υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 27107/7.8.2008 απόφασή
της ενέκρινε την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
εταιρείας «Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις Α.Ε.» µε την οποία αποφασίσθηκε η
απορρόφηση του κλάδου και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
3.756.000 €.

•

Αναµένεται εντός των ηµερών να ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος της
Εταιρείας για τις χρήσεις 2002 – 2006.
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1.1 ™TOIXEIA I™O§O°I™MOY

1.4 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ TAMIAKøN POøN ¶EPIO¢OY

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

ENO¶OIHMENA ™TOIXEIA
ENEP°HTIKO
I‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
EÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·Î›ÓËÙ·
§ÔÈ¿ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
AÔı¤Ì·Ù·
A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÂÏ¿ÙÂ˜
§ÔÈ¿ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
MË Î˘ÎÏÔÊÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÚÔÔÚÈ˙ﬁÌÂÓ· ÁÈ· ÒÏËÛË
™YNO§O ENEP°HTIKOY
KA£APH £E™H KAI Y¶OXPEø™EI™
MÂÙÔ¯ÈÎﬁ KÂÊ¿Ï·ÈÔ
§ÔÈ¿ ™ÙÔÈ¯Â›· K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜
™‡ÓÔÏÔ K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ ÌÂÙﬁ¯ˆÓ EÙ·ÈÚÂ›·˜ (·)
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜ (‚)
™‡ÓÔÏÔ K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ (Á)=(·)+(‚)
M·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
BÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÌË
Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ÚÔÔÚÈ˙ﬁÌÂÓ· ÁÈ· ÒÏËÛË
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‰)
™‡ÓÔÏÔ K·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (Á)+(‰)

ETAIPIKA ™TOIXEIA

30/6/2008

31/12/2007

30/6/2008

31/12/2007

60.846,92
2.442,80
5.009,59
4.257,91
28.256,45
7.682,22

62.043,72
2.512,86
4.815,09
4.036,17
32.384,45
4.588,96

60.846,92
2.442,80
3.561,69
4.255,95
28.460,56
6.827,41

62.043,72
2.512,86
3.634,90
4.034,95
32.367,02
3.890,93

10.356,62
118.852,51

4.984,60
115.365,85

10.353,91
116.749,24

4.984,60
113.468,98

27.273,82
41.349,83
68.623,65
188,58
68.812,23
10.378,00
14.784,62
7.077,37
16.868,34

27.273,82
39.484,55
66.758,37
181,53
66.939,90
13.170,51
14.920,34
7.240,30
13.094,80

27.273,82
41.485,01
68.758,83
0,00
68.758,83
10.378,00
12.840,14
7.077,37
16.765,18

27.273,82
39.777,65
67.051,47
0,00
67.051,47
13.170,51
13.082,14
7.240,30
12.924,56

931,95
50.040,28
118.852,51

0,00
48.425,95
115.365,85

929,72
47.990,41
116.749,24

0,00
46.417,51
113.468,98

ENO¶OIHMENA ™TOIXEIA

1/1/2008
30/6/2008

1/1/2007
30/6/2007

(4.939,73)
5.368,34)

(3.526,89)
4.279,40)

(4.874,15)
5.371,37)

(3.531,43)
4.283,15)

1.295,98)
(0,14)

1.409,96)
0,00)

1.295,98)
(0,14)

1.409,96)
0,00)

(255,84)
560,53)
(63,07)

(200,96)
550,08)
(73,07)

(233,60)
560,52)
(63,07)

(195,41)
546,54)
(73,07)

(221,75)
(3.089,04)
3.619,19)
557,25)

(604,56)
(3.663,24)
(6.886,09)
573,71

(221,00)
(3.187,10)
3.728,47)
450,99)

(604,56)
(3.667,34)
(6.770,01)
481,11)

512,88)
(3.048,76)
(287,70)
303,82)
58,74

550,07
(12.971,15)
(437,57))
1,93)
35,73)

512,25)
(3.055,36)
(287,14)
301,65)
58,74)

546,54)
(12.950,75)
(437,78)
0,00)
35,73)

(0,01)
5.443,20)

(0,01)
3.879,48)

0,00)
5.444,62)

0,00)
3.881,10)

2.394,31)

(9.091,67)

2.389,27)

(9.069,65)

AÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
(169,78)
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
1,50)
EÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·ﬁ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
36,00)
TﬁÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
19,56)
MÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ·
196,58)
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ 83,85)
AÁÔÚ¿ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
(1,56)
TﬁÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
0,07)
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
(1,49)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
82,36)

(132,38)
1,40)
36,00)
16,28)
0,00)
(78,70)
0,00)
0,07)
0,07)
(78,62)

(169,78)
1,50)
36,00)
3,65)
196,58)
67,95)
0,00)
0,00)
0,00)
67,95)

(132,38)
1,40)
36,00)
6,06)
0,00)
(88,92)
0,00)
0,00)
0,00)
(88,92)

8.135,75
(11.091,19)
(28,72)
0,00)

18.019,81)
(9.449,92)
(27,43)
(0,01)

8.135,75)
(11.091,19)
(28,72)
0,00)

18.019,81)
(9.449,92)
(27,43)
(0,01)

(2.984,15)

8.542,46)

(2.984,15)

8.542,46)

0,00)

0,00)

0,00)

0,00)

(2.984,15)

8.542,46)

(2.984,16)

8.542,46)

(507,48)
1.839,04)
1.331,56)

(627,83)
2.356,13)
1.728,30)

(526,94)
1.140,17)
613,23)

(616,11)
1.570,72)
954,61)

(ZËÌÈ¤˜) / K¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ (Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
(ZËÌÈ¤˜) / K¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ (‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
K¤Ú‰Ë ·ﬁ ÒÏËÛË ·Á›ˆÓ
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌ›Â˜)
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
ŒÛÔ‰· ·ﬁ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ ‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜:
(A‡ÍËÛË) / MÂ›ˆÛË ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
(A‡ÍËÛË) / MÂ›ˆÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
(A‡ÍËÛË) / MÂ›ˆÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ)
(A‡ÍËÛË) / MÂ›ˆÛË Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
MÂ›ÔÓ:
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÚÔ¤˜ ·ﬁ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
(A‡ÍËÛË) / MÂ›ˆÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
A‡ÍËÛË / (MÂ›ˆÛË) ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
A‡ÍËÛË / (MÂ›ˆÛË) Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡
MÂ›ÔÓ:
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÚÔ¤˜ ·ﬁ ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
(1.1.2008 Î·È 1.1.2007 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
A‡ÍËÛË / ÌÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
¢È·ÓÂÌËı¤ÓÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·
K·ı·Úﬁ ÂÈÛﬁ‰ËÌ· Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ·’ Â˘ıÂ›·˜
ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË
AÁÔÚ¤˜ / ˆÏ‹ÛÂÈ˜ È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
(30.06.2008 Î·È 30.06.2007 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

1/1/2007
30/6/2007

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

1.3 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ METABO§øN KA£APH™ £E™H™ ¶EPIO¢OY
ENO¶OIHMENA ™TOIXEIA

ETAIPIKA ™TOIXEIA

1/1/2008
30/6/2008

ETAIPIKA ™TOIXEIA

30/6/2008

30/6/2007

30/6/2008

30/6/2007

66.939,90
556,98
0,00
0,00

67.162,57
360,70
0,00
0,00

67.051,47
392,01
0,00
0,00

67.110,58
336,77
0,00
0,00

1.315,35
0,00

606,04
0,00

1.315,35
0,00

727,64
0,00

68.812,23

68.129,31

68.758,82

68.174,99

XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
EÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·ﬁ ÂÎ‰Ôı¤ÓÙ· / ·Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ·
EÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ
EÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ÌÈÛıÒÛÂÈ˜
MÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆı¤ÓÙ·
XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ
Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ
‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
K·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / ÌÂ›ˆÛË ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·
Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈﬁ‰Ô˘ (·)+(‚)+(Á)
T·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
T·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘

1.2 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ A¶OTE§E™MATøN ¶EPIO¢OY
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

E N O ¶ O I H M E N A

01/01–30/06/2008
™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

)

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

41.660,04)
9.414,16)

14.003,67
7.901,89

55.663,71)
17.316,05)

45.068,63)
11.659,04)

(4.635,06)
(4.939.73)
(3.468,51)

5.368,34
5.368,34
4.025,49

733,28)
428,61)
556,98)

(3.461,46)
(7,05)

4.025,49
0,00

(0,0635)
(3.339,08)

K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
MÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜

™ T O I X E I A

01/01–30/06/2007

01/04–30/06/2008

01/04–30/06/2007

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

)

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

12.980,28
5.961,93

58.048,91
17.620,97

21.934,14)
5.347,88)

6.773,84
3.763,93

28.707,98)
9.111,81)

24.565,61)
7.658,64)

6.533,40
3.129,07

31,099,01
10.787,71

(3.177,78)
(3.526,89)
(2.847,91)

4.279,40
4.279,40
3.208,61

1.101,62
752,51
360,70

(1.160,78)
(1.206,63)
(652,97)

2.538,99
2.539,00
1.903,46

1.378,21)
1.332,37)
1.250,49)

(1.847,36)
(1.893,80)
(1.403,81)

2.285,52
2.285,52
1.713,40

438,16
391,72
309,59

564,03)
(7,05))

(2.851,90)
3,99)

3.208,60
0,00

356,70
3,99

(649,56)
(3,41)

1.903,46
0,00

1.253,90)
(3,41)

(1.408,14)
4,33)

1.713,40
0,00

305,26
4,33

0,0738

0,0103)

(0,0523)

0,0588

0,0065

(0,0119)

0,0349

0,0230)

(0,0258)

0,0314

0,0056

5.368,34

2.029,26)

(1.767,82)

4.279,40

2.511,58

(511,76)

2.539,00

2.027,24)

(1.140,08)

2.285,52

1.145,44

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·0ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

K·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
MÂÙﬁ¯Ô˘˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜
MÂÙﬁ¯Ô˘˜ MÂÈÔ„ËÊ›·˜
K¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ – ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ €)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

E T A I P I K A

01/01–30/06/2008
™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
MÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
K¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ – ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ €)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

41.655,66)
9.501,09)

™ T O I X E I A

01/01–30/06/2007
™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

14.003,66
7.901,90

55.659,32
17.402,99

45.052,95)
13.011,63)

(4.547,23)
(4.874,15)
(3.636,52)
(0,0667)

5.371,38
5.371,37
4.028,53
0,0739

824,15
497,22
392,01
0,0072

(3.251,25)

5.371,37

2.120,12

01/04–30/06/2008

01/04–30/06/2007

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

12.980,28
5.961,94

58.033,23
18.973,57

21.931,94)
5.458,94)

6.773,84)
3.763,92)

28.705,78
9.222,86

24.561,36)
8.422,74)

6.533,40
3.129,07

31.094,76
11.551,81

(3.180,29)
(3.531,43)
(2.875,60)
(0,0527)

4.283,15
4.283,15
3.212,37
0,0589

1.102,86
751,72
336,77
0,0062

(1.059,02)
(1.096,26)
(801,46)
(0,0147)

2.542,15)
2.542.15)
1.906,62)
0,0350

1.483,13
1.445,89
1.105,16
0,0203

(1.750,99)
(1.819,45)
(1.341,04)
(0,0246)

2.288,46
2.288,47
1.716,35
0,0315

537,47
469,02
375,31
0,0069

(1.770,33)

4.283,15

2.512,82

(409,99)

2.542,15)

2.132,16

(1.043,70)

2.288,46

1.244,76

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™
1. OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 31.12.2007 Î·Ù¿ Ù· ¢§¶.
2. H EÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂ¯ıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2001 Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜
ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ 2002 - 2007 ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛıÂ› Úﬁ‚ÏÂ„Ë ÔÛÔ‡ € 602.000,00. ¶¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ ÙË˜
Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏﬁÁÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢§¶ 37.
3. OÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ô ŸÌÈÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ
ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
1/1-30/62008, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÛËÌÂ›ˆÛË 2.3 ÙˆÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ. ™ÙËÓ
ÎÏÂÈﬁÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008 ÔÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤ Ô˘
ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË 30/12/2007 Î·È 31/12/2007 Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·ÌÌ›· ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘
ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ ·˘ÙÒÓ.
4. H EÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ «ÿ‰ÈÂ˜ MÂÙÔ¯¤˜» Î·È ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÙË˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ MËÙÚÈÎ‹˜. M›· ·ﬁ
ÙÈ˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Î·Ù¤¯ÂÈ 10.000 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜.
5. ¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘.
6. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘ﬁ ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·ıÒ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙﬁÛÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ﬁÛÔ Î·È
ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘.
7. O Ì¤ÛÔ˜ ﬁÚÔ˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ 30/06/2008 ·ÓÂÚ¯ﬁÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ 982
¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ‰Â ÙÔÓ ﬁÌÈÏÔ ÛÂ 1.194 ¿ÙÔÌ·. AÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Î·Ù¿ ÙËÓ 30/06/2007 ·ÓÂÚ¯ﬁÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ
974 ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ‰Â ÙÔÓ ﬁÌÈÏÔ ÛÂ 1.185 ¿ÙÔÌ·
8. TÔ ÔÛﬁ ‡„Ô˘˜ 1.315.351,42 Â˘ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË, ·ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚ¿
·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙËÓ 30/06/2008 ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙˆÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ.
9 ŒÁÈÓÂ ·ﬁÛ¯ÈÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ Ì·˜ «XPY™H EYKAIPIA EK¢O™EI™
A.E.» ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙËÓ 30/06/2008 Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁÂ›Ô˘
AÓ¿Ù˘ÍË˜ K2-10278/4.8.2008 Î·È ÙË˜ NÔÌ·Ú¯›·˜ AıËÓÒÓ 27107/7.8.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· (ÛËÌÂ›ˆÛË 8 ÂÍ·ÌËÓÈ·›·˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¤ÎıÂÛË˜).
10 OÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢§¶ 24 ÌÂ 30/06/2008 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)
OMI§O™
ETAIPEIA
·)
‚)
Á)
‰)
Â)

ŒÛÔ‰·
ŒÍÔ‰·
A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
Î·È ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
ÛÙ) A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
˙) YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜

302.910,520.
6.952.280,590.
1.469.952,530.
22.706,810.

305.547,02
9.458.033,59
1.498.239,90
682.906,72

1.127.000,780.
0,000.
0,000.

1.127.000,78
0,00
0,00

11 T· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÔÚÊˆıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Ù· ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÛËÌÂ›ˆÛË 12. EÈÚﬁÛıÂÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ﬁÙÈ ÂÂÈ‰‹ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÙÚÂ¯·Ó ÏﬁÁÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ Î·È ‰È·ÎÔÙﬁÌÂÓÂ˜
‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎﬁ ›Ó·Î· ÙË˜ ÂﬁÌÂÓË˜
ÛËÌÂ›ˆÛË˜ 12 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ·˘Ùﬁ˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜.
12. ™ÙËÓ ÛËÌÂ›ˆÛË 3.1 ÙˆÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ˆÊ¤ÏÈÌË ˙ˆ‹ ÙˆÓ
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÛÙÈ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007,
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·ﬁ 01/01/2007, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ 1,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ ÂÚ›Ô˘. T· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÈ˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ENO¶OIHMENA ™TOIXEIA
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·ÛÈÒÓ (ÁÈ· Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·)
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·ﬁ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
K·ı·Ú‹ ı¤ÛË ÌÂÙﬁ¯ˆÓ EÙ·ÈÚÂ›·˜

1/1/2007
30/6/2007

1/1/2007
30/6/2007

1/4/2007
30/6/2007

1/4/2007
30/6/2007

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÚÈÓ ÙËÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

AÓ·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó·

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÚÈÓ ÙËÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

AÓ·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó·

58.048.908,50)

58.048.908,50

31.099.014,78

31.099.014,78

(102.822,70)
67.487.529,81)

356.710,60
67.947.063,11

87.768,09
—000

305.260,89
—000

ETAIPIKA ™TOIXEIA
(ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ Â˘ÚÒ)

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·ÛÈÒÓ (ÁÈ· Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·)
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·ﬁ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
K·ı·Ú‹ ı¤ÛË ÌÂÙﬁ¯ˆÓ EÙ·ÈÚÂ›·˜

1/1/2007
30/6/2007

1/1/2007
30/6/2007

1/4/2007
30/6/2007

1/4/2007
30/6/2007

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÚÈÓ ÙËÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

AÓ·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó·

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÚÈÓ ÙËÓ
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

AÓ·ÌÔÚÊˆÌ¤Ó·

58.033.227,56)

58.033.227,56

31.094.764,14

31.094.764,14

(122.763,24)
67.715.461,03)

366.770,06
68.174.994,33

157.819,12
—000

375.311,19
—000

O ¶POE¢PO™ TOY ¢.™.

H ¢IEY£YNOY™A ™YMBOY§O™

Aı‹Ó·, 27 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008
H OIKONOMIKH ¢IEY£YNTPIA

O ¢IEY£YNTH™ §O°I™THPIOY

O ¶PO´™TAMENO™ §O°I™THPIOY

Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™Ù˘Ï. TÂÁﬁÔ˘ÏÔ˜
X 080928/2004

EÏ¤ÓË XÚ. TÂÁÔÔ‡ÏÔ˘
N 032130/1984

AÁÏ·˝· Iˆ¿ÓÓ. ™ÎÏ¿‚Ë
AE 002915/2007

B·Û›ÏÂÈÔ˜ AÏÂÍ. TÛ·ÌﬁÎ·˜
N 244187/1983

E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ XÚ. T¿ÙÛË˜
P 673041/1994
AÚ. A‰Â›·˜ 17163 A’ T¿ÍË˜

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
01.01.2008 – 30.06.2008

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αποτελείται από 56
σελίδες είναι αυτή που αναφέρουµε στην έκθεση επισκόπησης που χορηγήσαµε µε
ηµερονηµία 28/8/2008.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008.
Ο OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα

57

