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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
1. Ο Αθανάσιος Τεγόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνω ότι εξ΄όσων
γνωρίζω:
-

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 2009 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 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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 Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Ο Δηλών
Αθανάσιος Τεγόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
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2. Η Ελένη Τεγοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος δηλώνω ότι εξ΄όσων γνωρίζω:
-

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 2009 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 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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 Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Η Δηλούσα

Ελένη Τεγοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος
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3. Η Αγλαϊα Σκλάβη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομική
Διευθύντρια δηλώνω ότι εξ΄όσων γνωρίζω:
-

Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 2009 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 ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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 Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή
τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Η Δηλούσα
Αγλαϊα Σκλάβη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περιόδου 01.01 – 30.06.2009
Ι. Πληροφορίες της παρ.6 του άρθ. 5 του ν.3556/2007
1. Σημαντικά γεγονότα Α΄εξαμήνου 2009 και επίδρασή τους στις οικονομικές
καταστάσεις.
Σε εκτέλεση της από 31/10/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων σχετικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία την 29/01/2009
κατέβαλε στους μετόχους 0,93€ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 50.729.299,62 €.
Κατά τη διάρκεια του Α΄εξαμήνου της χρήσης αποπληρώθηκε το υπόλοιπο του
Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Εθνικής Τραπέζης
Ελλάδος Κατάστημα Κύπρου, ποσού 5.103.000,00 €.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
Πτώση κυκλοφορίας
Το 2009 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 Α΄εξάμηνο του 2008 είναι κατά μέσο όρο
χαμηλότερη κατά 16,2%, της Σαββατιάτικης έκδοσης κατά 9,9% και της «Κυριακάτικης
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» κατά 8,9%. Παρά τη μείωση της κυκλοφορίας, τα έσοδα από την
πώληση εφημερίδων στον Όμιλο και στην Εταιρεία το Α΄ εξάμηνο του 2009 παρέμειναν
στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και ανήλθαν σε 18,4 εκατ. €. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων των ακριβών εκδόσεων της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ του Σαββάτου και της Κυριακάτικης. Σημειώνεται ότι το
Α΄εξάμηνο του 2008 υπήρχαν επιπλέον έσοδα 4,9 εκατ. που αφορούσαν πωλήσεις
φύλλων διακοπτόμενης δραστηριότητας (εφημερίδα Χρυσή Ευκαιρία). Για το Β΄εξάμηνο
του 2009 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός μείωσης της κυκλοφορίας, ενώ τα
έσοδα θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2008.
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Μείωση διαφημιστικών εσόδων
Η ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση της διαφημιστικής δαπάνης. Έτσι τα διαφημιστικά έσοδα της
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ», της «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ»

και των

ενθέτων τους το Α΄εξάμηνο του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008
μειώθηκαν κατά 21% περίπου. Στον Όμιλο και στην Εταιρεία, τα έσοδα από
διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 9,5 εκατ. € έναντι
12,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σημειώνεται ότι το Α΄εξάμηνο του 2008
υπήρχαν 9,1 εκατ. € επιπλέον διαφημιστικά έσοδα που αφορούσαν την διακοπτόμενη
δραστηριότητα (εφημερίδα Χρυσή Ευκαιρία). Για το Β΄εξάμηνο του 2009 εκτιμάται ότι
θα συνεχιστεί η μείωση των διαφημιστικών εσόδων κυκλοφορίας με τον ρυθμό του
Α΄εξαμήνου.
Αύξηση κόστους πρώτων υλών
Η Εταιρεία διαπραγματεύεται με τους κυριότερους προμηθευτές χάρτου για τις
εφημερίδες και τα περιοδικά έτσι ώστε να διατηρήσει ή και να μειώσει τις τρέχουσες
τιμές για το Β΄εξάμηνο του 2009.
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 Δάνεια και δάνεια
για Κεφάλαιο Κίνησης, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα εισπρακτέα και
υποχρεώσεις από συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν 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
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Το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κεφάλαια κινήσεως δηλ.
βραχυπρόθεσμα δάνεια με επιτόκιο Euribor + κυμαινόμενο spread. Ως εκ τούτου ο
κίνδυνος επιτοκίου υφίσταται σε ενδεχόμενες αυξήσεις του Euribor καθώς και του
εκάστοτε περιθωρίου των τραπεζών.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος Εταιρεία δεν έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις φύλλων
των εφημερίδων γίνονται μετρητοίς 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 του Α΄ Εξαμήνου του 2009 δεν
υπήρχε ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη
επισφαλούς απόσβεσης.
Κίνδυνος ρευστότητας
Το 45% περίπου των εσόδων είναι μετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις
μέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 55% που προέρχεται από πωλήσεις σε
διαφημιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστημα κατά μέσο
όρο 5 μηνών. Η Διοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα με
βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές με συνδυασμό διαθεσίμων και
τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία την 16/7/2009 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο με
τις ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ALPHA BANK LONDON LTD εμπραγμάτως
εξασφαλισμένο, πενταετούς διάρκειας, ύψους 18 εκατ. €. 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 2009 ανήλθε
σε 40,4 εκατ. € παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,5% περίπου σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι
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στον κύκλο εργασιών του 2008 συμπεριλαμβάνονται 14 εκατ. € της διακοπτόμενης
δραστηριότητας των μικρών αγγελιών.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του
Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2009 ανέρχονται σε ζημίες ύψους
8,2 και 8,1 εκατ. € αντίστοιχα έναντι ζημιών 3,3 εκατ. € της αντίστοιχης περισινής
περιόδου για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε
ζημιές ύψους 6,2 και 6,4 εκατ. € αντίστοιχα περίπου παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση
σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2008 για την συνεχιζόμενη
δραστηριότητα (ζημίες 2,2 και 3,6 εκατ. €αντίστοιχα).
Αριθμοδείκτες

30/6/2009

30/6/2008

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

.

1,2

1,8

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας:
Ίδια Κεφάλαια

.

1,2

1,4

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 Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές της με τις παρακάτω συνδεδεμένες με
αυτή επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920):
Συναλλαγές με θυγατρικές - συγγενείς εταιρείες
1/1/- 30/06/2009
Α . ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Β . ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Ε.
MEDIATEL ΑΕ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2009

ΑΓΟΡΕΣ
1.521.189,51
0,00
1.521.189,51

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
1.810,56
755,46
2.566,02

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
50.043,92
812,07
50.855,99

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
343.237,06
191,71
343.428,77

ΔΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
0,00
0,00
0,00

98,00
0,00

4.413.427,00
160.838,05

248.036,83
198.081,38

32.430,23
23.456,40

0,00
0,00
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PLANATECH ΑΕ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20.338,71
5.375.053,15
5.395.489,86
6.916.679,37

51.611,78
57.261,13
4.683.137,96
4.685.703,98

1.602.637,64
586.333,41
2.635.089,26
2.685.945,25

24.261,76
0,00
80.148,39
423.577,16

2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.650.000,00

Αναλυτικά σε σχέση με τις παραπάνω συναλλαγές σημειώνονται τα ακόλουθα:
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.
1. 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 1.521.189,51
€ αφορούν αμοιβή για προεκτυπωτικές εργασίες.
2. Η εταιρεία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με την «Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις
ΑΕ» για εκτυπώσεις και διαφημίσεις. Ποσό 4.259.305,23 € αφορά εκτυπωτικές
εργασίες για την εφημερίδα «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», ποσό 2.081,20 € διαφημιστικά
έσοδα και ποσό 152.040,57 € ενοίκια και κοινόχρηστα.
3. Πωλήσεις προς την συγγενή εταιρεία «Μediatel A.E.» συνολικού ποσού 160.838,05
€ αφορούν ενοίκια, λογιστικές/ μηχανογραφικές υπηρεσίες και διαφήμιση.
4. Η Εταιρεία έως την 30.06.2009 έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες συνολικού ύψους
2.650.000,00 € υπέρ της συγγενικής εταιρείας «Planatech A.E. Ναυπηγικού
Σχεδιασμού», για τις οποίες δεν έχει λάβει εξασφαλίσεις. Το ύψος των δανείων για τα
οποία έχει εγγυηθεί η Εταιρεία την 30/06/2009 ανέρχονταν σε ποσό 1.140.240,13 €.
Επίσης έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις προς την Planatech A.E. συνολικού ποσού
51.611,78 € που αφορούν ενοίκια και λογιστικές υπηρεσίες. Ποσό 20.338,71 € αφορά
την

αγορά

σκάφους

Planatech

για

προσφορά

της

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ.
5. Οι αγορές από την συγγενή εταιρεία «Άργος Α.Ε.» συνολικού ποσού 5.375.053,15 €
αφορούν την ποσοστιαία αμοιβή για την διακίνηση και διανομή των εντύπων της
Εταιρείας. Οι πωλήσεις προς την «Άργος Α.Ε.» συνολικού ποσού 57.261,13 €
αφορούν δημοσίευση ισολογισμών της και αποζημίωση μη διανομής.
Κατά την 30/6/2009, εκτός από το ποσό των 6.343,84 € που αφορά αμοιβή ενός
ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υπάρχουν άλλες
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απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης της
εταιρείας. Οι αμοιβές αυτών το Α΄ Εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 1.835.609,89 €.
Δεν 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 31.12.2008, στα ποσά, τα υπόλοιπα και τη φύση των συναλλαγών αυτών.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη (o «Όμιλος») κατάσταση
οικονομικής θέσης της «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2009, τις
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία,
καθώς και τις επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης
οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση
πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 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 Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την
παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
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Συμπέρασμα
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 έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από
το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη
συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
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 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01/01/09 – 30/06/2009.
(Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης)
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες

Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του

Ομίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 24 Αυγούστου 2009 και
έχουν

δηµοσιοποιηθεί

με την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο

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 και
του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
(Ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς
επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2008

6.1
6.2

64.219.407,70
2.427.335,84

65.282.221,69
2.452.571,28

64.219.407,49
2.427.335,84

65.282.221,48
2.452.571,28

6.3

5.081.306,70

4.402.666,48

3.722.292,83

3.109.612,83

6.4

410.604,13
2.873,99
72.141.528,36

0,00
2.813,60
72.140.273,05

38.818,08
2.873,99
70.410.728,23

0,00
2.813,60
70.847.219,19

6.5

8.047.090,08

7.143.583,76

8.046.113,57

7.142.807,25

6.6
6.7
6.7
6.8

5.890.536,19
21.286.119,45
5.700.389,56
4.648.987,63
45.573.122,91

5.700.128,89
21.716.988,71
3.281.329,59
68.129.216,39
105.971.247,34

5.890.536,19
21.263.259,90
5.719.739,56
3.947.812,53
44.867.461,75

5.700.128,89
21.709.236,68
3.300.679,59
67.429.697,38
105.282.549,79

117.714.651,27

178.111.520,39

115.278.189,98

176.129.768,98

27.273.817,00
248.451,67
21.881.062,62
14.334.983,28

27.273.817,00
248.451,67
19.189.222,14
23.264.255,71

27.273.817,00
248.451,67
21.775.334,32
14.186.738,32

27.273.817,00
248.451,67
19.189.222,14
22.980.190,53

63.738.314,57
196.981,89
63.935.296,46

69.975.746,52
190.990,19
70.166.736,71

63.484.341,31
63.484.341,31

69.691.681,34
0,00
69.691.681,34

6.10

0,00
87.949,69

0,00
118.015,33

0,00
87.949,69

0,00
118.015,33

6.11
6.12

12.684.302,09
336.000,00

12.373.415,83
256.000,00

10.874.303,97
336.000,00

10.684.966,23
256.000,00

6.15

0,00

1.698.335,22

0,00

2.036.025,14

6.13

1.887.790,59
14.996.042,37

1.940.864,67
16.386.631,05

1.887.790,59
13.186.044,25

1.940.864,67
15.035.871,37

6.14
6.15
6.10
6.14

16.639.530,21
7.177.838,56
14.861.693,60
104.250,07
38.783.312,44

13.799.611,17
9.570.451,40
17.458.790,44
50.729.299,62
91.558.152,63

16.464.022,19
7.177.838,56
14.861.693,60
104.250,07
38.607.804,42

13.643.674,81
9.570.451,40
17.458.790,44
50.729.299,62
91.402.216,27

117.714.651,27

178.111.520,39

115.278.189,98

176.129.768,98

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Ιδια Κεφάλαια αποδ/να στους
μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου
ενεργητικού(Αναβαλλόμενα έσοδα)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Δάνεια
Υποχρεώσεις προς μετόχους
Σύνολο Καθαρής θέσης και
Υποχρεώσεων

6.9
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 30.06.2009 - Ποσά σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης

7.1
7.2

Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (καθαρά)
Αποτελέσματα από
συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
(Α)

7.6

7.3
7.4
7.5

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα (Α+Β)
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας

Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

1/01/09-30/06/2009
Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
40.367.039,55
(36.780.965,88)
3.586.073,67
799.882,75
(10.678.299,14)
(2.976.905,40)
(109.773,53)

(9.379.021,65)

0,00

(9.379.021,65)

699.280,93

0,00

699.280,93

228.953,82
(8.450.786,90)
2.028.939,35

0,00
0,00
0,00

228.953,82
(8.450.786,90)
2.028.939,35

(6.421.847,55)

0,00

(6.421.847,55)

(6.427.839,26)
5.991,71
(6.421.847,55)

0,00
0,00

(6.427.839,26)
5.991,71
(6.421.847,55)

190.407,30
190.407,30

0,00
0,00

190.407,30
190.407,30

(6.231.440,25)

0,00

(6.231.440,25)

(6.237.431,96)
5.991,71
(6.231.440,25)

0,00
0,00
0,00

(6.237.431,96)
5.991,71
(6.231.440,25)

(0,1178)

0,0000

(0,1178)

(8.231.584,05)

0,00

(8.231.584,05)

7.7

Καθαρά κέρδη (ζημίες)
κατανέμονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Σύνολο

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

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
40.367.039,55
(36.780.965,88)
3.586.073,67
799.882,75
(10.678.299,14)
(2.976.905,40)
(109.773,53)

7.8
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ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης

7.1
7.2

Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (καθαρά)
Αποτελέσματα από συγγενείς
επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)

7.6

7.3
7.4
7.5

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
41.660.040,68
(32.245.883,09)
9.414.157,59
697.673,09
(12.887.351,13)
(1.834.129,60)
(25.410,78)

1/01/08-30/06/2008
Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
Σύνολο
14.003.668,95
55.663.709,63
(6.101.776,73) (38.347.659,82)
7.901.892,22
17.316.049,81
0,00
697.673,09
(2.079.520,76) (14.966.871,89)
(454.028,76)
(2.288.158,36)
0,00
(25.410,78)

(4.635.060,83)

5.368.342,70

733.281,87

(310.944,05)

(6,00)

(310.950,05)

6.275,67
(4.939.729,21)
1.471.216,05
(3.468.513,16)

0,00
5.368.336,70
(1.342.843,49)
4.025.493,21

6.275,67
428.607,49
128.372,56
556.980,05

(3.475.566,35)
7.053,19
(3.468.513,16)

4.025.493,21
0,00
4.025.493,21

549.926,86
7.053,19
556.980,05

1.315.351,42
1.315.351,42

0,00
0,00

1.315.351,42
1.315.351,42

(2.153.161,74)

4.025.493,21

1.872.331,47

(2.160.214,93)
7.053,19
(2.153.161,74)

4.025.493,21
0,00
4.025.493,21

1.865.278,28
7.053,19
1.872.331,47

(0,0637)

0,0738

0,0101

(3.402.156,34)

5.368.342,70

1.966.186,36

7.7

Καθαρά κέρδη (ζημίες) κατανέμονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Σύνολο

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
(Α+Β)
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας

Κέρδη/(Ζημίες) κατά μετοχή
που αναλογούν στους μετόχους
για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

7.8
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ΟΜΙΛΟΣ
1/04/09-30/06/2009

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό
κόστος (καθαρό)
Αποτελέσματα από
συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
(Α)
Καθαρά κέρδη (ζημίες)
κατανέμονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Σύνολο

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα (Α+Β)
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας

Σύνολο
Κέρδη/(Ζημίες) κατά
μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους για την
περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη / ζημίες προ
φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
21.106.435,48
(18.762.081,79)
2.344.353,69
263.635,64
(5.747.940,14)
(1.506.293,41)
(103.878,35)
(4.750.122,57)

Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
21.106.435,48
(18.762.081,79)
2.344.353,69
263.635,64
(5.747.940,14)
(1.506.293,41)
(103.878,35)
(4.750.122,57)

617.949,96

0,00

617.949,96

640.714,20
(3.491.458,41)
931.890,19

0,00
0,00
0,00

640.714,20
(3.491.458,41)
931.890,19

(2.559.568,22)

0,00

(2.559.568,22)

(2.565.252,43)
5.684,21
(2.559.568,22)

0,00
0,00
0,00

(2.565.252,43)
5.684,21
(2.559.568,22)

348.311,39
348.311,39

0,00
0,00

348.311,39
348.311,39

(2.211.256,83)

0,00

(2.211.256,83)

(2.216.941,04)
5.684,21
(2.211.256,83)

0,00
0,00
0,00

(2.216.941,04)
5.684,21
(2.211.256,83)

(0,0470)

0,0000

(0,0470)

(4.174.955,18)

0,00

(4.174.955,18)

18

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 30.06.2009 - Ποσά σε €

ΟΜΙΛΟΣ
1/4/08-30/06/2008
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
21.934.138,36
(16.586.254,77)
5.347.883,59
242.288,62
(5.764.386,93)
(961.159,06)
(25.410,78)
(1.160.784,56)

Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
6.773.839,86
(3.009.918,44)
3.763.921,42
0,00
(976.853,20)
(248.068,99)
0,00
2.538.999,23

Σύνολο
28.707.978,22
(19.596.173,21)
9.111.805,01
242.288,62
(6.741.240,13)
(1.209.228,05)
(25.410,78)
1.378.214,67

(29.381,57)

(3,00)

(29.384,57)

(16.462,73)
(1.206.628,86)
553.663,80
(652.965,06)

0,00
2.538.996,23
(635.536,62)
1.903.459,61

(16.462,73)
1.332.367,37
(81.872,82)
1.250.494,55

(656.373,32)
3.408,27
(652.965,05)

1.903.459,61
0,00
1.903.459,61

1.247.086,28
3.408,27
1.250.494,55

402.547,01
402.547,01

0,00
0,00

402.547,01
402.547,01

(250.418,04)

1.903.459,61

1.653.041,56

(253.826,31)
3.408,27
(250.418,04)

1.903.459,61
0,00
1.903.459,61

1.649.633,29
3.408,27
1.653.041,56

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

(0,0120)

0,0349

0,0229

Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

(574.834,65)

2.538.999,23

1.964.164,58

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)
Αποτελέσματα από συγγενείς
επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου (Α)
Καθαρά κέρδη (ζημίες) κατανέμονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας
Σύνολο

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης Διαθεσίμων
για πώληση χρημ/κων περ.
Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
(Α+Β)
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους μειοψηφίας

Σύνολο
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/01/09-30/06/2009
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (καθαρά)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
(Α)

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
40.363.679,35
(36.647.033,80)
3.716.645,55
802.448,77
(10.678.299,14)
(2.972.079,81)
(109.773,53)
(9.241.058,16)

Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
40.363.679,35
(36.647.033,80)
3.716.645,55
802.448,77
(10.678.299,14)
(2.972.079,81)
(109.773,53)
(9.241.058,16)

848.467,61

0,00

848.467,61

(8.392.590,55)
1.994.843,22

0,00
0,00

(8.392.590,55)
1.994.843,22

(6.397.747,33)

0,00

(6.397.747,33)

190.407,30
190.407,30

0,00
0,00

190.407,30
190.407,30

(6.207.340,03)

0,00

(6.207.340,03)

(0,1173)

0,0000

(0,1173)

(8.093.620,56)

0,00

(8.093.620,56)

Λοιπά συνολικά έσοδα
(Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα (Α+Β)
Κέρδη/(Ζημίες) κατά
μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους για την
περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη / ζημίες προ
φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

7.8
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/01/08-30/06/2008
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (καθαρά)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου
(Α)

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
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)
(4.547.228,86)

Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
14.003.668,95
(6.101.776,73)
7.901.892,22
0,00
(2.079.636,76)
(450.881,49)
0,00
5.371.373,97

Σύνολο
55.659.324,35
(38.256.338,36)
17.402.985,99
700.260,05
(14.966.987,89)
(2.286.702,26)
(25.410,78)
824.145,11

(326.920,43)

0,00

(326.920,43)

(4.874.149,29)
1.237.633,68

5.371.373,97
(1.342.843,49)

497.224,68
(105.209,81)

(3.636.515,61)

4.028.530,48

392.014,87

1.315.351,42
1.315.351,42

0,00
0,00

1.315.351,42
1.315.351,42

(2.321.164,19)

4.028.530,48

1.707.366,29

(0,0667)

0,0739

0,0072

(3.314.324,37)

5.371.373,97

2.057.049,60

Λοιπά συνολικά έσοδα
(Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα (Α+Β)

- Βασικά (σε Ευρώ)
Κέρδη / ζημίες προ
φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

7.8
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Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
21.104.449,98
(18.698.804,36)
2.405.645,62
264.938,93
(5.747.940,14)
(1.503.331,78)
(103.878,35)
(4.684.565,72)

Εταιρεία
1/04/09-30/06/2009
Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
21.104.449,98
(18.698.804,36)
2.405.645,62
264.938,93
(5.747.940,14)
(1.503.331,78)
(103.878,35)
(4.684.565,72)

768.460,53

0,00

768.460,53

(3.916.105,19)
915.721,63

0,00
0,00

(3.916.105,19)
915.721,63

(3.000.383,56)

0,00

(3.000.383,56)

348.312,39

0,00

348.312,39

(2.652.071,17)

0,00

(2.652.071,17)

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

(0,0550)

0,0000

(0,0550)

Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

(4.109.398,33)

0,00

(4.109.398,33)

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 (Α)

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση χρημ/
κων περ. Στοιιχείων
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα (Α+Β)
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01.01.2009 – 30.06.2009 - Ποσά σε €

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
21.931.939,20
(16.472.998,03)
5.458.941,17
243.601,99
(5.772.645,43)
(963.502,34)
(25.410,78)
(1.059.015,39)

Εταιρείας
1/4/08-30/06/2008
Διακοπτόμενες
δραστηριότητες
6.773.839,86
(3.009.918,44)
3.763.921,42
0,00
(976.853,20)
(244.921,72)
0,00
2.542.146,50

Σύνολο
28.705.779,06
(19.482.916,47)
9.222.862,59
243.601,99
(6.749.498,63)
(1.208.424,06)
(25.410,78)
1.483.131,11

(37.241,03)

0,00

(37.241,03)

(1.096.256,42)
294.809,94

2.542.146,50
(635.536,62)

1.445.890,08
(340.726,68)

(801.446,48)

1.906.609,88

1.105.163,40

402.547,31

0,00

402.547,31

(398.899,17)

1.906.609,88

1.507.710,71

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

(0,0147)

0,0350

0,0203

Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

(473.065,48)

2.542.146,50

2.069.081,02

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 (Α)

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Διαφορές αποτίμησης
Διαθεσίμων για πώληση
χρημ/κων περ. Στοιιχείων
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα (Α+Β)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες
δραστηριότητες)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων
επενδύσεων
Κέρδη από πώληση παγίων
(Κέρδη)/Ζημία από συγγενείς

Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(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 παγίων
Πληρωμές για αγορά μετοχών συγγενών
Εισπράξεις από πωλήσεις χρημ/κων στοιχειων
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Επιστροφή κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Πληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/1/20091/1/200830/6/2009
30/6/2008

1/1/200930/6/2009

1/1/200830/6/2008

(8.450.786,90)

(4.939.613,21)

(8.392.590,55)

(4.874.149,29)

0,00

5.368.220,70

0,00

5.371.373,97

1.200.511,68

1.295.978,57

1.200.511,68

1.295.978,57

(1.067.168,88)
367.887,95

(249.568,78)
560.530,83

(1.216.355,56)
367.887,95

(233.598,40)
560.518,83

(53.074,08)
6.008,92
(228.953,82)

(63.074,08)
(144,80)
(6.275,67)

(53.074,08)
6.008,92
0,00

(63.074,08)
(144,80)
0,00

225.211,77

1.537.446,07

304.978,91

1.559.680,12

(903.506,32)
(1.217.079,56)
3.806.702.14

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

(903.306,32)
(1.172.072,04)
3.752.487,21

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

310.886,26

557.251,50

189.337,74

450.994,95

310.217,82

512.254,95

310.217,82

512.248,95

3.257.626,44

0,00

3.252.883,17

0,00

(9.796.416,87)
0,00
0,00

(3.048.766,13)
(287.696,28)
303.822,98

(9.784.266,04)
0,00
0,00

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

0,00

58.737,89

0,00

58.737,89

0,00

(6,00)

0,00

0,00

0,00

5.443.079,29

0,00

5.444.620,45

(9.796.416,87)

2.394.313,16

(9.784.266,04)

2.389.265,56

(119.621,17)
(612.680,00)
0,00
1.150,00
457.080,62
615.230,00

(169.782,09)
0,00
36.000,00
1.500,00
19.556,07
196.578,50

(119.621,17)
(612.680,00)
0,00
1.150,00
443.273,70
615.230,00

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

341.159,45

83.852,48

327.352,53

67.950,31

0,00
0,00

(1.560,00)
68,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

(1.491,79)

0,00

0,00

341.159,45

82.360,69

327.352,53

67.950,31

2.416.147,94
(50.664.894,35)
(5.103.000,00)

8.135.754,85
0,00
(11.091.191,86)

2.416.147,94
(50.664.894,35)
(5.103.000,00)

8.135.754,85
0,00
(11.091.191,86)
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Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις
Χρηματοδοτικές ροές από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές ροές 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 από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
της περιόδου

(30.065,64)

(28.716,48)

(30.065,64)

(28.716,48)

(53.381.812,05)

(2.984.153,49)

(53.381.812,05)

(2.984.153,49)

0,00

0,00

0,00

0,00

(53.381.812,05)

(2.984.153,49)

(53.381.812,05)

(2.984.153,49)

(62.837.069,47)

(507.479,64)

(62.838.725,56)

(526.937,62)

67.486.057,10

1.839.035,39

66.786.538,09

1.140.172,51

4.648.987,63

1.331.555,75

3.947.812,53

613.234,89
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Εκτακτα
αποθεματικά

0,00

0,00

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Αποθεματικά από
πώληση και
αποτίμηση
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Καθαρής Θέσης

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπα 01.01.2008
- Τακτικό αποθεματικό
Ίδιες μετοχές
Ανακατάταξη κονδυλίων

27.273.817,00

47.176.856,00

13.612.772,72

0,00

3.648.071,55

2.217.451,08
0,00

0,00

2.217.451,08

0,00

- Αποτίμηση Διαθεσίμων για
πώληση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

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

(24.953.147,47)

0,00

181.525,16

66.939.894,96

0,00

0,00
0,00
0,00

1.315.351,42

1.315.351,42

Καθαρό κέρδος (ζημία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

0,00

0,00

0,00

0,00

1.315.351,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1.315.351,42

- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549.926,86
549.926,86

7.053,19
7.053,19

556.980,05
556.980,05

Υπόλοιπα 30.06.2008

27.273.817,00

47.176.856,00

2.217.451,08

0,00

14.928.124,14

0,00

1.430.620,47

(24.403.220,61)

188.578,35

68.812.226,43

Υπόλοιπα 01.01.2009

27.273.817,00

248.451,67

2.218.650,31

1.295.494,37

14.579.267,36

1.097.009,33

(0,00)

23.263.056,48

190.990,19

70.166.736,71

- Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση
χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Καθαρό κέρδος (ζημία) που
αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

190.407,30

190.407,30

190.407,30

190.407,30

- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2009

27.273.817,00

248.451,67

2.218.650,31

1.295.494,37

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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14.579.267,36

1.287.416,63

(0,00)

(6.427.839,26)

5.991,71

(6.421.847,55)

(6.427.839,26)

5.991,71

(6.421.847,55)

16.835.217,22

196.981,90

63.935.296,46
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Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Εκτακτα
αποθεματικά

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
ακινήτων

Υπόλοιπα 01.01.2008
- Τακτικό
αποθεματικό
- Ίδιες μετοχές
Ανακατάταξη
κονδυλίων
- Αποτίμηση
Διαθεσίμων για
πώληση
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
Καθαρό κέρδος
(ζημία) που
αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα
περιόδου
Συνολικό κέρδος
(ζημία) περιόδου

27.273.817,00

47.176.856,00

0,00

0,00

14.021.753,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπα 30.06.2008

27.273.817,00

47.176.856,00

2.217.451,08

0,00

Υπόλοιπα 01.01.2009
- Αποτίμηση
Διαθεσίμων για
πώληση
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
Καθαρό κέρδος
(ζημία) που
αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση
- Αποτέλεσμα
περιόδου
Συνολικό κέρδος
(ζημία) περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2009

27.273.817,00

248.451,57

2.217.451,08

Αποθεματικά από
την αποτίμηση των
χρημ/οικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

0,00

3.512.945,45

(24.933.907,23)

67.051.464,88

2.217.451,08

(2.217.451,08)
0,00

0,00
0,00

0,00

2.217.451,08

0,00

0,00

0,00

(2.217.451,08)

0,00
0,00
0,00

1.315.351,42

0,00

27.273.817,00

0,00

248.451,57

0,00

2.217.451,08

0,00

0,00

0,00

14.021.753,66
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.295.494,37
14.579.267,36

1.295.494,37

14.579.267,36

27

1.315.351,42

0,00

1.315.351,42

0,00

0,00

1.315.351,42

392.014,87

392.014,87

0,00

0,00

392.014,87

392.014,87

1.315.351,42

1.295.494,37

(24.541.892,36)

68.758.831,17

1.097.009,33

0,00

22.980.190,53

69.691.681,34

190.407,30

190.407,30

190.407,30

190.407,30

1.287.416,63

0,00

(6.397.747,33)

(6.397.747,33)

(6.397.747,33)
16.582.443,20

(6.397.747,33)
63.484.341,31
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•

1.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 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 01.12.2008 οι μετοχές
της διαπραγματεύονται στην κατηγορία Xαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών
χαρακτηριστικών.
Εκδίδει τις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με τα ένθετα
τους .

2.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2009 αφορούν το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2009.
Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Αυτές οι
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες
πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Ιούνιο του 2009, μετά την υιοθέτησή τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις της

30/06/2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις

διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Ιούνιο του 2008.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους με
εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα διαθέσιμα

προς πώληση χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Επίσης οι μακροπρόθεσμες
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απαιτήσεις (χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος τους
με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις

έχουν

συνταχθεί

με

βάση

την αρχή της συνέχισης της

δραστηριότητάς (going concern).
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2008.
Η κατάρτιση τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει εκτιμήσεις
και παραδοχές έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία τις παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους.

2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και
είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά από την 1 Ιανουαρίου 2009
α) ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008, L33918.12.2008)
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι: i) Η κατάσταση
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, ii) Η εισαγωγή μιας
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καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων,
τα οποία καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα», και

iii)

Επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών αρχών και
μεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Κανονισμός
συνοδεύεται από ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισμένης έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ,
ΔΠΧΠ, ΕΔΔΠΧΠ και ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1.1.2009.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόσαν τις παραπάνω τροποποιήσεις και έχουν κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο του εξαμήνου 2009.
β) ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2008, L33817.12.2008 Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά
σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου
του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα
σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης
έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 38 και
ΕΔΔΠΧΠ 1 που ισχύουν από την ή μετά την 1.1.2009. Επί του παρόντος στην Εταιρία μας και στον
Όμιλο δεν υπάρχουν

τέτοια κόστη, στο μέλλον εφόσον προκύψουν τέτοια κόστη,

θα

εφαρμοσθεί το εν λόγω πρότυπο.

γ) ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση)
«Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοπιστωτικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009)
Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο και
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν
πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων
πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν
μερικές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 7, ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΠ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν
την ή μετά την 1.1.2009.
Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν κατέχουν τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου του 2009.
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δ) ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση)
«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009).Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 επιτρέπει
στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ να χρησιμοποιούν ως
τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις προηγούμενες
λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές
επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συγγενείς επιχειρήσεις.
Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το
αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ιδιαίτερες
οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18,
ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009.
Επειδή η μητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΠ, η τροποποίηση
αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 2009.
ε) ΔΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης
Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008). Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της
κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν
αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια
λογιστική αντιμετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 2009.
στ) ΔΠΧΠ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Νοεμβρίου 2007, L304- 22.11.2007).Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με
το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται
τακτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η
εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
ζ) ΕΔΔΠΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008).Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που
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πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως
«πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν
έχει εφαρμογή στην Εταιρεία και στον Όμιλο .
η) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του
ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που
δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
1) ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν
καταταχθεί

ως

προοριζόμενο

για

εμπορική

εκμετάλλευση

σύμφωνα

με

το

ΔΛΠ
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«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων
στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος
εφάρμοσαν την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν επηρέασε τις
οικονομικές καταστάσεις.
2) ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο
ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμειακών ροών»).Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με
συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση
περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα
και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του
ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι
οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω
περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Όμιλου δεν περιλαμβάνεται η εκμίσθωση
και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις
δραστηριότητες τους.
3) ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι
ακόλουθες:
- Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι
δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ
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μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα
αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων
καθορισμένων παροχών.
- Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να
ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί
από την αποτίμηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών.
- Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα
βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας
των εργαζομένων.
- Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία»
απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει
τροποποιηθεί για να είναι συνεπές.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμόσαν αυτές τις τροποποιήσεις από την 1 η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο
δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
4) ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης». Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο
από εκείνο της αγοράς να αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν
λόγω ωφέλεια με τη λογιστική αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία και ο Ομιλος δεν έχουν
λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας
του Ομίλου.
5) ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)
Με την τροποποίηση:
- Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση,
- Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει απόσβεση διαφοράς της υπό
το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την απόσβεση παρεπόμενου κόστους που
συνδέεται με το διακανονισμό δανείων. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες της
Εταιρείας και του Ομίλου.
6) ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» Η
τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία
αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και
Αποτίμηση», έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη
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κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα
συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39.Επειδή η Εταιρεία και ο Όμιλος ακολουθούν την αρχή οι
επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρίζονται στο κόστος στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, η
τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές αυτές καταστάσεις.
7) ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε
συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η
όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που
περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης καταχωρίζονται ως
προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της
επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την τροποποίηση αυτή από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
8) ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου
μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά
μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28.
Επειδή ο Όμιλος ακολουθεί την αρχή να ενσωματώνει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις
επενδύσεις σε συγγενείς με την μέθοδο της καθαρής θέσεως, η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
9) ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο
ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε
κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και
Αποτίμηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά
μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν
συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε
κοινοπραξίες». Επειδή ο Όμιλος δεν έχει συμμετοχές σε κοινοπραξίες, η τροποποίηση δεν έχει καμία
επίδραση στις δραστηριότητές του.
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10) ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση αυτή
απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της πώλησης υπολογίζεται
βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς
εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσεως. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν αυτήν
την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους
απομείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009.
11) ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία
πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν την
απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά
σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή
πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την τροποποίηση από την
1η Ιανουαρίου 2009.
12) ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» Η τροποποίηση αυτή διαγράφει
την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας
μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου
απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας
και του Ομίλου, καθώς όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής
μεθόδου.
13) ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
- Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω
των αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο
αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης.
- Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως
διαθέσιμα για εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών
μέσων που έχουν κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο
κατά την αρχική αναγνώριση.
- Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει ότι
ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική
οντότητα και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι
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για να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική
αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση
αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΠ 8 «Τομείς
δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που
παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας.
- Όταν αποτιμάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της λογιστικής
αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής
αντιστάθμισης εύλογης αξίας).
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από την 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
14) ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο
ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις».Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό
κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά
αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου
υπό κατασκευή δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιμάται στο κόστος μέχρι την
ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η
εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιμηθεί με αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις
δραστηριότητές της Εταιρείας και του Ομίλου.
15) ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη
Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»)
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός

για μια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη

τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την
ημερομηνία μετάβασης σε ΔΠΧΠ. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την τροποποίηση αυτή μελλοντικά σε
όλες τις μερικές διαθέσεις θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010.
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2.3 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
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.
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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.
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 .
2.4 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.
2.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων (κτίρια και οικόπεδα), αποτιμώνται στο
κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την
αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
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Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Τα παραγωγικά ακίνητα (κτίρια και οικόπεδα), αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία
προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές, μειωμένες κατά τις μεταγενέστερα σωρευμένες
αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα
ούτως ώστε η αναπόσβεστες αξίες να μην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ημερομηνίες
κλεισίματος του ισολογισμού.
Αυξήσεις στην λογιστική αξία των παραγωγικών 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.
Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή, καταχωρούνται στα έξοδα
αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηματισμένο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το συγκεκριμένο
περιουσιακό στοιχείο.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Για τα παραγωγικά
ακίνητα που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που
υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
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.
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.
Η Εταιρεία και Ομίλος εκτιμά ότι

οι υπολειμματικές αξίες των παγίων κατά το τέλος της

ωφέλιμης ζωή τους είναι μηδενικές
Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ετήσιο ισολογισμό και αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ετησίως.
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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. 2.7 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 αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εμφανίζεται στα
λογιστικά βιβλία και συμπεριλαμβάνεται στο λειτουργικό αποτέλεσμα.
2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ακίνητο που κατέχεται με σκοπό την απόκτηση μισθωμάτων.
Επειδή το εν λόγω ακίνητο είναι ειδική κατασκευή και δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη
εκτίμηση της εύλογης αξίας του σε συνεχή βάση, ως εκ τούτου απεικονίζεται με τη μέθοδο του
κόστους του ΔΛΠ 16, με μηδενική υπολειμματική αξία (παραγρ.53 ΔΛΠ 40).
2.7 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.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες
δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών.
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2.8 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.

2.9 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 Διοίκηση 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.
2.10 Επενδύσεις σε μετοχές
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Διοίκηση 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
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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.
2.11 Ταμειακά Διαθέσιμα 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.
2.12 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 «Διαφορά 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.
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.
2.13 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 µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 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 «Έκτακτα 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.
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Τα «Αποθεματικά εύλογης αξίας ακινήτων» δηµιουργήθηκαν από τις διαφορές αποτίμησης σε
εύλογη αξία των κτίριων

και είναι μειωμένα κατά το ποσό του αναβαλλόμενου φόρου που

αναλογεί σε αυτά. Τα «Αποθεματικά από την αποτίμηση των χρημ/οικονομικών περιουσιακών
στοιχείων» δηµιουργήθηκαν από τις διαφορές αποτίμησης σε
χρηματοοικονομικών
προορίζονται

περιουσιακών

στοιχείων

εύλογη

προς διάθεση. Τα

εν

αξία
λόγω

τους

των

αποθεματικά

να καλύψουν ενδεχόμενες ζημίες που θα προκύψουν από την μεταγενέστερη

αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους.
2.14 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της

εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει

εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της
ανάπτυξη.
Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, ώστε η
σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφαλαία (αφαιρούμενων των κρατικών επιχορηγήσεων
που εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) , να μην είναι μικρότερο του 0,65.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και
δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό
του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά

για τα οποία η διανομή τους

απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2)
του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική
συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση
της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του του ενός δεκάτου
(1/10)του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η
εταιρεία

μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο

συμφέρον.
2.15 Δανειακές 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
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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.
Το κόστος δανεισμού καταχωρείται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτει.
2.16 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 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.
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2.17 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.
2.18 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.
2.19 Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η Διοίκηση 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
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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.
Δαπάνες συνδεόμενες με τις συνήθεις δραστηριότητες δεν εγγράφονται ως προβλέψεις.
2.20 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 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.
2.21 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.
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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.
Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης.

2.22 Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία η
πρόταση διανομής από τη Διοίκηση 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.

3. ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
3.1.1. Θυγατρικές
α/α

Κλάδος

Εταιρεία

Ποσοστό
Συμμετοχής

Χώρα
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1.

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στην

ενοποίηση

ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ
ΑΕΒΕ

90%

ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

51%

ΕΛΛΑΔΑ

ΗΛΕΚΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ

της κλειόμενης περιόδου του 2009

Ολική
Ενοποίηση
-//-

περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της

καθαρής θέσης ως συγγενής η « ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», ενώ στην ενοποίηση
της

προηγούμενης περιόδου του 2008 περιλαμβάνεται με τη μέθοδο ολικής ενοποίησης

πωληθείσα

θυγατρική

μας

η

« ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙAΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (πρώην ΕΨΙΛΟΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε).
Στις 02/10/2008 πωλήθηκε ποσοστό 75% των κατεχομένων μετοχών της εταιρείας «ΧΡΥΣΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και ως εκ τούτου για πρώτη φορά η εν λόγω εταιρεία
περιλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
ως συγγενής.
Στη «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» με προγενέστερα της πώλησής της, με απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/7/2008

εισφέρθηκε ο κλάδος των μικρών αγγελιών

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού
σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εταιρειών είχε ορισθεί η 30/6/2008. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-10278/4.8.2008 έγγραφό του ενέκρινε την απόφαση
της έκτακτης γενικής Συνέλευσης για την απόσχιση του κλάδου. Επίσης η Νομαρχία Αθηνών με την
υπ’ αριθμ. πρωτ. 27107/7.8.2008 απόφασή της ενέκρινε την απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» με την οποία
αποφασίστηκε η απορρόφηση του κλάδου και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας
κατά 3.756.000,00 €, όπως προκύπτει από τα φορολογικά βιβλία της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα
1-5 του Ν. 2166/93.
3.1.2 Συγγενείς εταιρείες
Α/α

Εταιρεία

Ποσοστό
Συμμετοχής
44%

Χώρα

Δραστηριότητα

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέθοδος
Ενοποίησης
Καθαρή θέση

1.

MEDIATEL A.E.

2.

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

24,026%

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΥΠΟΥ

-//-

3.

PLANATECH
A.E.

20%

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

-//-

4.

ΧΡΥΣΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

25%

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΔΌΣΕΙΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

-//-

Η Mediatel A.E. κατέχει 10.000 μετοχές της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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3.1.3 Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση - Υποχρεώσεις άμεσα σχετιζόμενες με τα στοιχεία του
ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσα δραστηριότητα

Τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου των «Μικρών Αγγελίων» που πωλήθηκε, μετά από την
εισφορά του στην θυγατρική εταιρεία «Χρυσή Ευκαιρία», με βάση τη σχετική απόσχιση του
κλάδου που έγινε σύμφωνα με το Ν2166/93, που προαναφέραμε παραπάνω, κατά την
30/06/2008 , ήταν τα εξής:

Στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα
προς πώληση
Ενσώματα πάγια
Πελάτες
Σύνολο
Υποχρεώσεις άμεσα σχετιζόμενες με
τα στοιχεία του ενεργητικού προς
πώληση.
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους

30/06/2008
ΟΜΙΛΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
140.863,90
139.303,90
3.915.807,36
3.914.656,59
4.056.671,26
4.053.960,49
30/06/2008
ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

628.070,22

628.070,22

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

303.878,46

301.651,09

Σύνολο

931.948,68

929.721,31

Στη κατάσταση των συνολικών εσόδων της προηγούμενης περιόδου του 2008 τα κονδύλια
του κλάδου

των «Μικρών Αγγελίων» και της θυγατρική εταιρείας «Χρυσή Ευκαιρία», που

πωλήθηκαν, απεικονίζονται ως διακοπτόμενη εκμεταλλεύση.

4. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
2007-2008
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. *
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
PLANATECH A.E.

2005-2008
2004-2008
2002-2008
2008
2007-2008
2005-2008

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
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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 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και
των ενθέτων τους και μέχρι 30/06/2008 της εφημερίδας μικρών αγγελιών «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»
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

«ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
Οι καταστάσεις συνολικών εσόδων ομίλου και εταιρείας, κατανεμημένες ανά τομέα δραστηριότητας
παρουσιάζονται παρακάτω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
(καθαρά)
Αποτελέσματα από
συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

Εκτυπωτικός
Τομέας
7.657.281,96
(8.062.025,59)
(404.743,63)
1.810,56
0,00
(567.579,72)
0,00

Εκδοτικός
Τομέας
32.709.757,59
(28.718.940,29)
3.990.817,30
0,00
(10.678.299,14)
(2.408.502,19)
0,00

1/01/09-30/06/2009
Διακοπτόμενος
Τομέας (Κλάδος
Μικρών
Αγγελιών)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(970.512,79)

(9.095.984,03)

0,00

687.475,17

(9.379.021,65)

0,00

0,00

0,00

699.280,93

699.280,93

0,00

0,00

0,00

124.424,75

124.424,75

(970.512,79)
0,00

(9.095.984,03)
0,00

0,00
0,00

1.511.180,85
2.028.939,35

(8.555.315,97)
2.028.939,35

(970.512,79)

(9.095.984,03)

0,00

3.540.120,20

(6.526.376,62)

1/01/08-30/06/2008
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Μη
Κατανεμημένα
0,00
0,00
0,00
798.072,19
0,00
(823,49)
(109.773,53)

Σύνολο
40.367.039,55
(36.780.965,88)
3.586.073,67
799.882,75
(10.678.299,14)
(2.976.905,40)
(109.773,53)
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Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
(καθαρά)
Αποτελέσματα από
συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

Εκτυπωτικός
Τομέας
3.773.082,39
(3.149.178,74)
623.903,65
1.809,78
0,00
(163.641,94)
0,00
462.071,49

Εκδοτικός
Τομέας
37.886.958,29
(29.096.704,35)
8.790.253,94
0,00
(12.887.351,13)
(1.669.729,22)
0,00
(5.766.826,41)

Διακοπτόμενος
Τομέας (Κλάδος
Μικρών
Αγγελιών)
14.003.668,95
(6.101.776,73)
7.901.892,22
0,00
(2.079.520,76)
(454.028,76)
0,00
5.368.342,70

0,00

0,00

(6,00)

(310.944,05)

(310.950,05)

0,00

0,00

0,00

6.275,67

6.275,67

462.071,49
0,00

(5.766.826,41)
0,00

5.368.336,70
(1.342.843,49)

365.025,71
1.471.216,05

428.607,49
128.372,56

462.071,49

(5.766.826,41)

4.025.493,21

1.836.241,76

556.980,05

Μη
Κατανεμημένα
0,00
0,00
0,00
695.863,31
0,00
(758,44)
(25.410,78)
669.694,09

Σύνολο
55.663.709,63
(38.347.659,82)
17.316.049,81
697.673,09
(14.966.871,89)
(2.288.158,36)
(25.410,78)
733.281,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
λλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
(καθαρά)
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

1/01/09-30/06/2009
Διακοπτόμενος
Τομέας (Κλάδος
Μικρών
Μη
Αγγελιών)
Κατανεμημένα
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802.448,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(109.773,53)
0,00
692.675,24

Εκτυπωτικός
Τομέας
7.653.921,76
(7.928.093,51)
(274.171,75)
0,00
0,00
(563.577,62)
0,00
(837.749,37)

Εκδοτικός
Τομέας
32.709.757,59
(28.718.940,29)
3.990.817,30
0,00
(10.678.299,14)
(2.408.502,19)
0,00
(9.095.984,03)

0,00

0,00

0,00

848.467,61

848.467,61

(837.749,37)
0,00

(9.095.984,03)
0,00

0,00
0,00

1.541.142,85
1.994.843,22

(8.392.590,55)
1.994.843,22

(837.749,37)

(9.095.984,03)

0,00

3.535.986,07

(6.397.747,33)

1/01/08-30/06/2008

51

Σύνολο
40.363.679,35
(36.647.033,80)
3.716.645,55
802.448,77
(10.678.299,14)
(2.972.079,81)
(109.773,53)
(9.241.058,16)
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Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
(καθαρά)
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη
περιόδου

Εκτυπωτικός
Τομέας
3.768.697,11
(3.057.857,28)
710.839,83
0,00
0,00
(166.091,55)
0,00
544.748,28

Εκδοτικός
Τομέας
37.886.958,29
(29.096.704,35)
8.790.253,94
0,00
(12.887.351,13)
(1.669.729,22)
0,00
(5.766.826,41)

Διακοπτόμενος
Τομέας
(Κλάδος
Μικρών
Αγγελιών)
14.003.668,95
(6.101.776,73)
7.901.892,22
0,00
(2.079.636,76)
(450.881,49)
0,00
5.371.373,97

0,00

0,00

0,00

(326.920,43)

(326.920,43)

544.748,28
0,00

(5.766.826,41)
0,00

5.371.373,97
(1.342.843,49)

347.928,84
1.237.633,68

497.224,68
(105.209,81)

544.748,28

(5.766.826,41)

4.028.530,48

1.585.562,52

392.014,87

Μη
Κατανεμημένα
0,00
0,00
0,00
700.260,05
0,00
0,00
(25.410,78)
674.849,27

Σύνολο
55.659.324,35
(38.256.338,36)
17.402.985,99
700.260,05
(14.966.987,89)
(2.286.702,26)
(25.410,78)
824.145,11

Αντίστοιχα οι καταστάσεις των περιουσιακών στοιχείων κατά τομέα παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εκτυπωτικός
Τομέας
Ενσώματα πάγια
(Ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε θυγατρικές
& συγγενείς επιχειρήσεις
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Καθαρό Σύνολο
Ενεργητικού

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώματα πάγια
(Ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Επενδύσεις σε
θυγατρικές & συγγενείς
επιχειρήσεις
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού
Προμηθευτές και
λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Καθαρό Σύνολο
Ενεργητικού

Εκδοτικός
Τομέας

ΟΜΙΛΟΣ
01/01/09-30/06/2009
Διακοπτόμενος
Τομέας (Κλάδος
Μικρών
Αγγελιών)

Μη
Κατανεμημένα

Σύνολο

29.586.017,71
0,00

34.633.389,99
0,00

0,00
0,00

0,00
2.427.335,84

64.219.407,70
2.427.335,84

0,00
0,00
1.564.447,32
0,00

2.799.328,97
8.047.090,08
19.721.672,13
0,00

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

2.281.977,73
0,00
0,00
16.653.391,50

5.081.306,70
8.047.090,08
21.286.119,45
16.653.391,50

0,00
0,00

(16.639.530,21)
0,00

0,00
0,00

0,00
(37.139.824,60)

(16.639.530,21)
(37.139.824,60)

31.150.465,03

48.561.950,96

0,00

(15.777.119,53)

63.935.296,46

Εκδοτικός Τομέας

ΟΜΙΛΟΣ
01/01/08-30/06/2008
Διακοπτόμενος
Τομέας (Κλάδος
Μικρών Αγγελιών)

19.086.472,68
0,00

41.760.446,58
0,00

140.863,90
0,00

0,00
2.442.800,33

60.987.783,16
2.442.800,33

0,00
0,00
2.487.896,20

2.212.167,93
4.257.913,65
25.768.553,46

0,00
0,00
3.915.807,36

1.047.430,65
0,00
0,00

3.259.598,58
4.257.913,65
32.172.257,02

0,00

0,00

0,00

15.732.155,88

15.732.155,88

0,00

(16.868.338,12)

(303.878,46)
(628.070,22)

0,00
(32.239.995,39)

(17.172.216,58)
(32.868.065,61)

21.574.368,88

57.130.743,50

3.124.722,58

(13.017.608,53)

68.812.226,43

Εκτυπωτικός
Τομέας
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Μη
Κατανεμημένα

Σύνολο
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.1 Ενσώματα πάγια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ (Α)

( 01.01.- 30.06.2009 )
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Μειώσεις
περιόδου
0,00
0,00

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2009
0
338.017,66

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2009
17.324.057,00
29.492.840,75

Υπόλοιπο
31/12/2008
17.324.057,00
29.785.437,29

Προσθήκες
περιόδου
0,00
45.421,12

Μειώσεις
περιόδου
0,00
0,00

Σύνολο
30/06/2009
17.324.057,00
29.830.858,41

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
31/12/2008
0,00
16.571,18

37.826.037,63
617.981,72

0,00
740,00

0,00
17.629,00

37.826.037,63
601.092,72

20.255.164,32
425.402,21

717.101,07
20.378,03

0,00
10.470,29

20.972.265,39
435.309,95

16.853.772,24
165.782,77

6.708.627,18
92.262.140,82

70.560,05
116.721,17

9.427,47
27.056,47

6.769.759,76
92.351.805,52

6.282.781,63
26.979.919,34

113.450,66
1.172.376,24

9.427,47
19.897,76

6.386.804,82
28.132.397,82

382.954,94
64.219.407,70

2.812.092,60
2.812.092,60

2.900,00
2.900,00

0,00
0,00

2.814.992,60
2.814.992,60

359.521,32
359.521,32

28.135,44
28.135,44

0,00
0,00

387.656,76
387.656,76

2.427.335,84
2.427.335,84

95.074.233,42

119.621,17

27.056,47

95.166.798,12

27.339.440,66

1.200.511,68

19.897,76

28.520.054,58

66.646.743,54

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2009

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2009

Προσθήκες
περιόδου
0,00
321.446,48

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΑ (Β)
ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

( 01.01.- 30.06.2009 )

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
31/12/2008

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύνολο
30/06/2009

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
31/12/2008

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

17.324.057,00

0,00

0,00

17.324.057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.324.057,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

29.785.437,29

45.421,12

0,00

29.830.858,41

16.571,18

321.446,48

0,00

338.017,66

29.492.840,75

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

37.826.037,63

0,00

0,00

37.826.037,63

20.255.164,32

717.101,07

0,00

20.972.265,39

16.853.772,24

617.981,72

740,00

17.629,00

601.092,72

425.402,21

20.378,03

10.470,08

435.310,16

165.782,56

6.708.627,18

70.560,05

9.427,47

6.769.759,76

6.282.781,63

113.450,66

9.427,47

6.386.804,82

382.954,94

92.262.140,82

116.721,17

27.056,47

92.351.805,52

26.979.919,34

1.172.376,24

19.897,55

28.132.398,03

64.219.407,49

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.812.092,60

2.900,00

0,00

2.814.992,60

359.521,32

28.135,44

0,00

387.656,76

2.427.335,84

ΣΥΝΟΛΑ (Β)

2.812.092,60

2.900,00

0,00

2.814.992,60

359.521,32

28.135,44

0,00

387.656,76

2.427.335,84

95.074.233,42

119.621,17

27.056,47

95.166.798,12

27.339.440,66

1.200.511,68

19.897,55

28.520.054,79

66.646.743,33

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 30.06.2008 )
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο 01/01/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Μεταφορά στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
Προσθήκες
Μειώσεις κατεχόμενα προς
περιόδου
περιόδου
πώληση
Σύνολο 30/06/2008

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/01/2008

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

Μεταφορά στα
Στοιχεία
Ενεργητικού
κατεχόμενα προς
πώληση

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2008

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2008

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.461.970,85

16.512,98

0,00

0,00

30.478.483,83

(2.584.716,34)

(330.753,89)

0,00

0,00

(2.915.470,23)

27.563.013,60

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.812.178,89

14.089,85

0,00

(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)

512.858,39

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

(29.063.169,59)

60.846.919,26

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.802.286,02

1.156,58

0,00

0,00

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

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)

(573.353,85)

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)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 30.06.2008 )
Η Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

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

Υπόλοιπο
01/01/2008

Σύνολο
30/06/2008

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

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/01/2008

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2008

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2008

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

30.461.970,85

16.512,98

0,00

0,00

30.478.483,83

(2.584.716,34)

(330.753,89)

0,00

0,00

(2.915.470,23)

27.563.013,60

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.812.178,89

14.089,85

0,00

(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)

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

0,00

0,00

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

0,00

2.803.442,60

(289.428,55)

(71.213,72)

0,00

0,00

(360.642,27)

2.442.800,33

93.130.442,70

169.782,09

(16.179,27)

(571.793,85)

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

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ (Α)

174.758,21

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΑ

* 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 30/06/2009 ανήλθαν σε
81.200,00 € και η αναπόσβεστη αξία 208.800,00 €.
Τα οικόπεδα

και τα κτίρια, κατά την 31/12/2008 αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους. Η

εκτίμηση έγινε στις 31/12/2008 από ανεξάρτητο – αναγνωρισμένο εκτιμητή με τη μέθοδο του
«Υπολειμματικού

κόστους

αντικατάστασης». Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής καθαρό από

αναβαλλόμενους φόρους πιστώθηκε στην

Καθαρή

Θέση

στο

λογαριασμό «Αποθεματικά

εύλογης αξίας ακινήτων». Η προγενέστερη αποτίμηση των εν λόγω παγίων
αξία τους είχε γίνει κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Λ.Π. την 1/1/2004.
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Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων.
Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν από την εταιρεία και τον όμιλο βάρυναν την περίοδο ως
εξής: κατά € 1.163.349,34 αύξησαν το κόστος των πωληθέντων προϊόντων, κατά € 8.687,33 τα
έξοδα διάθεσης και κατά € 28.475,01 τα διοικητικά έξοδα.
Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομιλού δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

6.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
30/6/2009
Αξία κτήσεως ή
αποτίμησης
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2008
Προσθήκες 01/01/30/06/2009

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις
2.812.092,60
2.900,00

Μεταφορά από
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
Κατά την 30 Ιουνίου 2009

0,00
2.814.992,60

Συσσωρευμένες αποσέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2008
Προσθήκες 01/01/30/06/2009

(359.521,32)
(28.135,44)

Η

κατασκευή του

Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Προσθήκες 01/01/30/06/2008

2.802.286,02
1.156,58

Μεταφορά από
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
Κατά την 30 Ιουνίου 2008

0,00
2.803.442,60

Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Προσθήκες 01/01/30/06/2008

(289.428,55)
(71.213,72)

Μεταφορά από
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
(387.656,76)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 30 Ιουνίου 2009

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Αξία κτήσεως ή
αποτίμησης

Συσσωρευμένες αποσέσεις

Μεταφορά από
ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια
Κατά την 30 Ιουνίου 2009

30/6/2008

Κατά την 30 Ιουνίου 2008

(360.642,27)

Αναπόσβεστη αξία
2.427.335,84

ανωτέρω

κτιρίου

Κατά την 30 Ιουνίου 2008

ολόκληρώθηκε

στο

2.442.800,33

2006

και

μεταταγενέστερα

εκμισθώθηκε σε συγγενή εταιρεία. Τα ανωτέρω κονδύλια αφορούν το κόστος κτήσεως του
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις του.
Επειδή το εν λόγω ακίνητο είναι ειδική κατασκευή και δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη
εκτίμηση της εύλογης αξίας του σε συνεχή βάση και ως εκ τούτου απεικονίζεται με τη μέθοδο
του κόστους του ΔΛΠ 16, με μηδενική υπολειμματική αξία (παραγρ.53 ΔΛΠ 40).

6.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις
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ΟΜΙΛΟΣ
Επενδύσεις σε
Συγγενείς Εταιρείες

30/6/2009

MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
PLANATECH A.E.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
(PLANATECH A.E.)
Σύνολο

Μεταβολές στο 2009

31/12/2008

570.528,96
2.799.328,97

(313.563,56)
612.680,00

404.043,39
2.418.221,15

1.570.204,81

(98.196,82)

1.439.157,98

441.243,96

0,00

441.243,96

-(300.000,00)

0,00

(300.000,00)

5.081.306,70

200.919,62

4.402.666,48

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επενδύσεις σε Θυγατρικές
Εταιρείες
ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
(ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΕ &
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ)
Μέρικο Σύνολο
Επενδύσεις σε Συγγενείς
Εταιρείες
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
PLANATECH A.E.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
(PLANATECH A.E.)
Μέρικο Σύνολο
Σύνολο

30/6/2009
146.443,09
737.872,34

Μεταβολές στο 2009
0,00
0,00

31/12/2008

(884.315,43)
0,00

0,00

(884.315,43)
0,00

1.108.800,00
1.672.256,00

0,00
612.680,00

1.108.800,00
1.059.576,00

821.236,83
420.000,00

0,00
0,00

821.236,83
420.000,00

(300.000,00)
3.722.292,83
3.722.292,83

0,00
612.680,00
612.680,00

(300.000,00)
3.109.612,83
3.109.612,83

146.443,09
737.872,34

Στις 02/10/2008 πωλήθηκε ποσοστό 75% των κατεχομένων μετοχών της εταιρείας

«ΧΡΥΣΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (Πρώην ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Α.Ε ) και ως εκ τούτου η εν λόγω εταιρεία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της
30/06/2009 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ στις οικονομικές καταστάσεις
της 30/06/2008 περιλαμβάνοταν ως θυγατρική.
Στην κλειόμενη περίοδο του 2009 η εταιρεία μας συμετείχε

στην αύξηση κεφαλαίου της

εταιρείας ΑΡΓΟΣ ΑΕ καταβάλλοντας το ποσό των € 612.680,00.
6.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά κυρίως τις δοθείσες εγγυήσεις.

ΟΜΙΛΟΣ
Λοιπές απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

Λοιπές εγγυήσεις

2.873,99

2.813,60

2.873,99

2.813,60

ΣΥΝΟΛΟ

2.873,99

2.813,60

2.873,99

2.813,60
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Οι

δοσμένες εγγυήσεις

καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, και μεταγενέστερα

αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου 5 %.
Τα μισθώματα κτιρίων και εγκαταστάσεων που καταβλήθηκαν από τον όμιλο και την εταιρεία ήταν
από 01/01- 30/06/2009 € 16.550,88 και από 01/01-31/12/2008 € 31.582,30.
6.5 Αποθέματα
Τα κατά ομάδα υπόλοιπα , σε αξίες , έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΥ
30/6/2009
31/12/2008
102.268,55
5.192,59
409.804,15
771.100,73
10.324,39
10.017,35
6.168.329,14
5.143.005,12
239.826,73
190.992,78
1.116.537,12
1.023.275,19
8.047.090,08
7.143.583,76

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30/6/2009
31/12/2008
102.268,55
5.192,59
409.804,15
771.100,73
10.324,39
10.017,35
6.167.352,63
5.142.228,61
239.826,73
190.992,78
1.116.537,12
1.023.275,19
8.046.113,57
7.142.807,25

6.6 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο
τεσσάρων εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής κάτω του 20% καθώς και μερίδια

Αμοιβαίου

Κεφαλαίου.
ΟΜΙΛΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
9,38%
2,68%

Μερίδια
Αμοιβαίου
EUROBANK S.A.

30/6/2009
129.480,56

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΟ 2009
0,00

31/12/2008
129.480,56

5.463.477,00

(141.645,70)

5.321.831,30

Κεφαλαίου

Γ. ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

4,92%

ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε.

297.578,63

(48.761,60)

248.817,03

1.097.127,37

0,00

1.097.127,37

9.391,05

0,00

9.391,05

(1.106.518,42)

0,00

(1.106.518,42)

5.890.536,19

(190.407,30)

5.700.128,89

16%

ΑΠΑΞΙΩΣΗ
(Γ.
ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.&ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ
Α.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ

Οι μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α. Ε. και τα Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK S.A.
αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους 30/06/2009 και απεικονίζονται στα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει. Το ανωτέρω
κονδύλι της υπεραξίας που προεκυψε από την αποτίμησή τους μεταφέρθηκε απευθείας στην
Καθαρή

θέση

στο

λογ/σμο «Αποθεματικά

από

περιουσιακών στοιχείων».
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6.7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι κυριότερες

κατηγορίες

των απαιτήσεων έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠO
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε ενέχυρο
Πιστωτικές κάρτες
Προβλέψεις Απομείωσης

30/6/2009
11.603.440,01
2.794,00
3.072.830,41
2.041.600,14
7.152.580,73
0,00
(2.587.125,84)

31/12/2008
10.534.758,39
16.719,50
2.614.516,76
1.709.841,79
9.428.278,11
0,00
(2.587.125,84)

30/6/2009
11.580.580,46
2.794,00
3.072.830,41
2.041.600,14
7.152.580,73
0,00
(2.587.125,84)

31/12/2008
10.527.006,36
16.719,50
2.614.516,76
1.709.841,79
9.428.278,11
0,00
(2.587.125,84)

Σύνολο

21.286.119,45

21.716.988,71

21.263.259,90

21.709.236,68

ΟΜΙΛΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Δάνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό
Δημόσιο
Δεσμευμένοι λογαριασμοί
καταθέσεων
Προπληρωθέντα έξοδα
Αγορές υπό παραλαβή
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιποί χρεώστες
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

30/6/2009
56.064,33

31/12/2008
48.810,85

30/6/2009
56.064,33

31/12/2008
48.810,85

985.536,21

3.635,29

985.536,21

3.635,29

0,00
643.159,29
1.252.992,12
123.558,88
2.639.078,73
5.700.389,56

378.599,72
249.410,42
1.192.006,35
0,00
1.408.866,96
3.281.329,59

0,00
643.159,29
1.252.992,12
123.558,88
2.658.428,73
5.719.739,56

378.599,72
249.410,42
1.192.006,35
0,00
1.428.216,96
3.300.679,59

Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός των επόμενων μηνών εκτός από ορισμένες που
βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών οι οποίες ανέρχονται στο
ποσό των 2.587.125,84 € , για τις οποίες έχουν σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη απομείωσης.
Η κίνηση του λογαριασμού προβλέψεων έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 31/12/2008
Πλεον : πρόβλεψεις
Μείον: Διαγραφες
Υπόλοιπο 30/06/2009

Προβλέψεις απομείωσης πελατών
(2.587.125,84)

0,00
0,00
(2.587.125,84)

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες,
καθώς υπάρχει διασπορά πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.
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6.8 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΥ
30/6/2009
31/12/2008
41.165,65
33.227,59

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
30/6/2009
31/12/2008
37.261,88
29.147,62

4.607.821,98
4.648.987,63

3.910.550,65
3.947.812,53

68.095.938,80
68.129.166,39

67.400.549,76
67.429.697,38

6.9 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

27.273.817,00
248.451,67

27.273.817,00
248.451,67

27.273.817,00
248.451,67

27.273.817,00
248.451,67

Μετοχικό Κεφάλαιο : Διαιρούμενο
σε 54.547.634 ονομαστικές μετοχές,
με αξία κάθε μετοχής 0,50 €.
(Επιπλέον ανάλυση στην Κατάσταση
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων)
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

6.10 Δάνεια (ομολογιακά & βραχυπόθεσμα) & λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30/06/2009
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ
LEASING
10 ΕΚΑΤ

ΣΥΝΟΛΟ
30.06.2009

0,00

0,00

87.949,69

87.949,69

15.000,00
15.000,00

14.846.693,60
14.846.693,60

0,00
87.949,69

14.861.693,60
14.949.643,29

ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2008
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ
LEASING
10 ΕΚΑΤ
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ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

0,00

0,00

118.015,33

118.015,33

5.103.000,00
5.103.000,00

12.355.790,44
12.355.790,44

0,00
118.015,33

17.458.790,44
17.576.805,77

(1) 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 30.06.2009 ανέρχεται σε € 15.000,00 και θα εξοφληθεί εντός του 2009.
Την κλειόμενη περίοδο η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν εξέδωσαν Ομολογιακά Δάνεια.
(2)Το Κεφάλαιο Κίνησης την 30.06.2009 είχε υπόλοιπο οφειλής € 14.846.693,60 .
(3) Leasing το οποίο αφορά μισθωμένα μηχανήματα και λήγει την 30/11/2010. Το υπόλοιπο
οφειλής την 30.06.2009 ανέρχεται σε € 87.949,69.
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
367.887,95 €.
Εφαρμόζοντας ανάλυση ευαισθησίας σε διαφοροποιήσεις (αύξηση/μείωση) της τιμής του Euribor έως
+/- 2% διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές σταθερές θα λαμβάναμε τις ακόλουθες μεταβολές
στο χρηματοοικονομικό κόστος από τοκοφόρες υποχρεώσεις και στα αποτελέσματα προ φόρων του
Ομίλου:
Αύξηση/ (Μείωση)
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%

Επίδραση στο χρημ/κό
κόστος
40.400,61
80.801,21
121.201,82
161.602,42
-40.400,61
-80.801,21
-121.201,82
-161.602,42

Επίδραση στα αποτελέσματα
προ φόρων
-6.438.147,94
-6.478.548,54
-6.518.949,15
-6.559.349,75
-6.357.346,72
-6.316.946,12
-6.276.545,51
-6.236.144,91

6.11 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

Προβλέψεις για αποζ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
12.684.302,09
12.373.415,83
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Προσωπικού

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 είχε ως εξής:

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.01.2008
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.06.08
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-30.06.08
ΜΕΙΟΝ: Μεταφορά στις Υποχρεώσεις άμεσα
σχετιζόμενες με τα στοιχεία του ενεργητικού
προς πώληση.
Υπόλοιπο μακροπρόθεσμης υποχρέωσης την
30.06.08
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.07-31.12.08
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.07-31.12.08
ΜΕΙΟΝ: Αντιστροφή πρόβλεψης λόγω
μετακίνησης προσωπικού
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2008
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2009
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.06.09
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-30.06.09
Υπόλοιπο μακροπρόθεσμης υποχρέωσης την
30.06.09

ΟΜΙΛΟΥ
ποσά σε €
12.053.365,65
934.595,38
(318.605,98)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ποσά σε €
10.215.142,37
808.714,29
(298.981,45)

(628.070,22)

(628.070,22)

12.041.284,83
914.970,83
(200.928,52)

10.096.804,99
808.714,29
(220.553,05)

(381.911,31)
12.373.415,83

0,00
10.684.966,23

12.373.415,83
934.595,37
(623.709,11)

10.684.966,23
808.714,28
(619.376,54)

12.684.302,09

10.874.303,97

Το απασχολούμενο προσωπικό την 30/06/2009 ανερχόταν για μεν την εταιρεία σε 931 άτομα (573
υπάλληλοι, 139 εργάτες και 219 με διαλείπουσα εργασία), για δε τον όμιλο σε 1.018 άτομα (660
υπάλληλοι, 139 εργάτες και 219 με διαλείπουσα εργασία). Αντίστοιχα την 30/06/2008 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). Η
υποχρέωση για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία
της καθορισμένης παροχής συνεκτιμώντας αναλογιστικές παραμέτρους που υφίστανται κατά την
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ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Η εκτιμούμενη κατά την 30/06/2009 υποχρέωση
έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση το Δ.Λ.Π. 19.

6.12 Λοιπές προβλέψεις

Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009 31/12/2008
336.000,00 256.000,00
336.000,00 256.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 31/12/2008
336.000,00 256.000,00
336.000,00 256.000,00

Η συνολική σχηματισμένη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου στις 30/06/2009 ανέρχεται
σε 336.000,00 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις.

6.13 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

που

επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε 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:

Αρχική Επιχορήγηση
Μείον: Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
31/12/2008
4.578.139,46
4.578.139,46
2.690.348,87
2.637.274,79
1.887.790,59
1.940.864,67

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
31/12/2008
4.578.139,46
4.578.139,46
2.690.348,87
2.637.274,79
1.887.790,59
1.940.864,67

6.14 Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

Προμηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από
συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .

10.974.873,03

9.461.196,97
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Επιταγές πληρωτέες

2.520.585,81

1.259.191,98

2.520.585,81

1.259.191,98

13.495.458,84

10.720.388,95

13.319.950,82

10.564.452,59

Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες

148.261,52

210.508,27

148.261,52

210.508,27

Μερίσματα πληρωτέα

134.179,88

134.179,88

134.179,88

134.179,88

Δικαιούχοι εγγυήσεων

42.970,09

42.970,09

42.970,09

42.970,09

Εκκρεμείς πιστώσεις Τραπεζών

55.640,72

66.098,80

55.640,72

66.098,80

104.250,07

50.729.299,62

104.250,07

50.729.299,62

1.360.046,92

262.140,69

1.360.046,92

262.140,69

1.845.349,20

51.445.197,35

1.845.349,20

51.445.197,35

Πιστωτές διάφοροι

Υποχρεώσεις προς μετόχους
από επιστροφή κεφαλαίου
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρους –
τέλη
Φ.Π.Α.

219.404,62

21.065,40

219.404,62

21.065,40

Φ.Μ.Υ. – Ε.Ε.

472.243,99

805.111,27

472.243,99

805.111,27

Λοιποί Φόροι –τέλη

190.390,19

298.920,90

190.390,19

298.920,90

12.220,49

9.690,61

12.220,49

9.690,61

894.259,29

1.134.788,18

894.259,29

1.134.788,18

259.151,97

531.605,91

259.151,97

531.605,91

175.954,09

339.744,25

175.954,09

339.744,25

Επικουρικά Ταμεία

50.956,83

98.626,05

50.956,83

98.626,05

Αγγελιόσημο

10.083,14

11.672,70

10.083,14

11.672,70

496.146,03

981.648,91

496.146,03

981.648,91

12.566,92
16.743.780,28

246.887,40
64.528.910,79

12.566,92
16.568.272,26

246.887,40
64.372.974,43

Αγγελιόσημο
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταμεία Κύριας
Ασφάλισης

Δεδουλευμένα έξοδα & τόκοι
ΣΥΝΟΛΟ

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός της επόμενης χρήσης. Δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες.

6.15 Τρέχων φόρος και αναβαλλόμενες φόρος εισοδήματος
Ο οφειλόμενος τρέχων Φόρος εισοδήματος μειωμένος κατά το ποσό του προκαταβλητέου φόρου,
καθώς και ο αναβαλλόμενος φόρος έχουν ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)

01.01.09-30.06.09

01.01.08-31.12.08

01.01.09-30.06.09

7.177.838,56

9.570.451,40

7.177.838,56

9.570.451,40

5.105.488,89

4.786.564,81

5.105.488,89

4.786.564,81

(5.516.093,02)

(3.088.229,59)

(5.144.306,97)

(2.750.539,67)

(410.604,13)

1.698.335,22

(38.818,08)

2.036.025,14
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Η ανάλυση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης περιόδου στην
ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συμψηφισμοί, έχει ως εξής :
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΒ. ΦΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΑΝΑΒΑΛ. ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΙΜ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

31/12/2008

31/12/2008

517.425,17

517.425,17

2.312.979,05

0,00

2.309.270,05

0,00

2.634.904,76

2.557.183,19

2.266.827,71

2.219.493,27

28.991,19

0,00

28.991,19

0,00

21.792,85

13.621,23

21.792,85

13.621,23

5.516.093,02

3.088.229,59

5.144.306,97

2.750.539,67

ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

2.259.593,40

2.259.593,40

2.259.593,40

2.259.593,40

ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.048.995,16

1.048.995,16

1.048.995,16

1.048.995,16

ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ

1.796.900,36

1.477.976,28

1.796.900,36

1.477.976,28

(0,03)

(0,03)

(0,03)

(0,03)

ΣΥΝΟΛΟ

5.105.488,89

4.786.564,81

5.105.488,89

4.786.564,81

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ

(410.604,13)

1.698.335,22

(38.818,08)

2.036.025,14

ΣΥΝΟΛΟ

517.425,17

30/6/2009

517.425,17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο αναβαλλόμενος φόρος παρακολουθείται συμψηφιστικά (απαίτηση – υποχρέωση) και το υπόλοιπο
που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εμφανίζεται αντίστοιχα στο Ενεργητικό ή το Παθητικό.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες θεσμοθετημένες αλλαγές στο φορολογικό νόμο N.3697/25.9.2008, οι
συντελεστές του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014 μειώνονται
σταδιακά από 24% έως 20% αντίστοιχα. Η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς
συντελεστές και σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 παραγρ. 47, έχει αναπροσαρμόσει την αναβαλλόμενη
φορολογία

αναγνωρίζοντας την διαφορά ως

έσοδο / έξοδο από Φόρο

Εισοδήματος στην

κατάσταση αποτελεσμάτων του 2008.
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίστηκε ως εξής:
ΟΜΙΛΟΥ
1/1/0930/6/09

1/1/0830/6/08

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/1/0930/6/09

1/1/0830/6/08

Κέρδη, προ φόρων, ως ο λογ/σμός
αποτελεσμάτων
Φορολογικός συντελεστής

(8.450.786,90)
0,25

428.607,49
0,25

(8.392.590,55)
0,25

497.224,68
0,25

Φόροι εισοδήματος, βάσει του ονομαστικού
συντελεστή

(2.129.186,77)

102.772,70

(2.098.147,64)

124.306,17
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Φόροι που αναλογούν σε μη φορολογηθέντα
και ειδικώς φορολογηθέντα κέρδη
Φόρος επί μη φορολογικά εκπεστέων δαπανών
Προβλεψη για Διαφορές φορολογικού
ελέγχου &λοιποί φόροι προηγουμ.χρήσης
Αναστροφή μέρους της φορολογικής
απαίτησης / υποχρεώσεων λογω αλλαγής
φορολογικών συντελεστων
Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης/
(ελαφρυνσης)

(3.057,00)
23.304,42

(57.486,13)
6.389,77

0,00
23.304,42

(57.486,13)
6.389,77

80.000,00

59.827,06

80.000,00

32.000,00

0,00

(239.875,95)

0,00

0,00

(2.028.939,35)

(128.372,56)

(1.994.843,22)

105.209,81

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1/0930/6/09
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης
Από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
χρήσης
Αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων
Τακτοποίηση leasing
Από μεταβολή φορολογικών συντελεστών
πρόβλεψης διαφοράς αποσβέσεων παγίων
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Αποτίμησης εγγυήσεων
Από διαφορά αποσβέσεων παγίων
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου
& φόροι προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/0830/6/08

1/1/0930/6/09

1/1/0830/6/08

2.312.979,05

72.872,67

2.309.270,05

77.903,34

77.721,57
28.991,19
8.826,83

153.997,34
0,00
0,00

47.334,44
28.991,19
8.826,83

127.433,21
0,00
0,00

0,00
2.428.518,64

239.875,96
472.745,97

0,00
2.394.422,51

0,00
205.336,55

8.171,62
311.407,67

0,00
278.546,36

8.171,62
311.407,67

0,00
278.546,36

80.000,00
399.579,29
(2.028.939,35)

59.827,06
338.373,39
(128.372,56)

80.000,00
399.579,29
(1.994.843,22)

32.000,00
310.546,36
105.209,81

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1 Πωλήσεις
Κύκλος Εργασιών
Έσοδα από πώληση εφημερίδων κ.λ.π.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από πωλήσεις Εμπορευμάτων
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
27.896.131,05
29.081.235,75
11.884.348,07
23.999.344,61
358.155,37
2.035.766,07
228.405,06
547.363,20
40.367.039,55
55.663.709,63

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
30/6/2008
27.896.131,05 29.076.800,93
11.880.987,87 23.999.394,15
358.155,37
2.035.766,07
228.405,06
547.363,20
40.363.679,35 55.659.324,35

7.2 Κόστος πωληθέντων
Κόστος πωληθέντων
Κοστος αποθεματων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
10.292.233,33
11.410.278,93
16.811.650,24
17.262.614,32
1.163.349,34
1.262.542,32
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
30/6/2008
10.292.233,33
11.410.278,93
15.298.754,49
14.855.488,80
1.163.349,34
1.262.542,32
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Λοιπά εξοδα ενσωματωμένα
στο κόστος πωληθέντων
ΣΥΝΟΛΑ

8.513.732,97

8.412.224,25

9.892.696,64

10.728.028,31

36.780.965,88

38.347.659,82

36.647.033,80

38.256.338,36

7.3 Άλλα έσοδα

Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
Έσοδα παρεπομένων ασχολιών

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
799.882,75
697.673,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
30/6/2008
802.448,77
700.260,05

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

Έξοδα Πωλήσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Λοιπά εξοδα ενσωματωμένα
στα έξοδα διάθεσης
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
795.342,64
1.473.644,29
8.687,33
10.108,64
9.874.269,17
10.678.299,14

13.483.118,96
14.966.871,89

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
30/6/2008
795.342,64
1.473.644,29
8.687,33
10.108,64
9.874.269,17
10.678.299,14

13.483.234,96
14.966.987,89

*Στα λοιπά έξοδα ενσωματωμένα στα έξοδα διάθεσης συμπεριλαμβάνεται ποσό 2.383.975,34 € για
έξοδα προβολής και διαφήμισης της περιόδου 1/1-30/06/2009 και 2.750.794,26€ αντίστοιχα για την
προηγούμενη περίοδο. Επίσης συμπεριλαμβάνεται ποσό 318.433,25€ για έξοδα μεταφορών της
περιόδου 1/1-30/06/2009 και 378.282,27€ αντίστοιχα για την προηγούμενη περίοδο.

7.5 Έξοδα διοίκησης

Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Λοιπά εξοδα ενσωματωμένα στα
έξοδα διοίκησης
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
1.482.872,24
1.708.128,69
28.475,01
23.327,61

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
30/6/2008
1.482.872,24 1.708.128,69
28.475,01
23.327,61

1.465.558,15
2.976.905,40

1.460.732,56
2.972.079,81
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Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2009 – 30.06.2009 - Ποσά σε €

7.6 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
ΟΜΙΛΟΣ
Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Έσοδα πώλ. συγγενών εταιρειών
Έσοδα από μερίσματα
Έσοδα χρεογράφων
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2009
(367.887,95)
0,00
773.081,86
0,00
294.087,02
699.280,93

30/6/2008
(560.518,83)
0,00
229.944,50
0,00
19.624,28
(310.950,05)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009
(367.887,95)
0,00
773.081,86
0,00
443.273,70
848.467,61

30/6/2008
(560.518,83)
0,00
229.944,50
0,00
3.653,90
(326.920,43)

Τα έσοδα από πωλήσεις συγγενών αναλύονται περαιτέρω στην αμέσως επόμενη σημείωση.

7.7 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008
329.479,17 (32.685,90)
131.046,83
0,00
(231.572,18)
38.961,57
228.953,82
6.275,67

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 30/6/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.8 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.

8. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία στις 30.06.2009 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 44.400,00 €.
Επίσης, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.
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(*) Οι υποχρεώσεις της PLANATECH ΑΕ

προς τις Τραπεζες κατά την 30/06/2009, που έχει

εγγυηθεί η εταιρεία μας ανέρχονταν στο ποσό των 1.140.240,13 €.

9.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν ουσιώδεις δεσμεύσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.

10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΗ
10.01 Συναλλαγές με θυγατρικές, συγγενείς ετιαρείες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/06/2009, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 με αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:
Συναλλαγές με θυγατρικές - συγγενείς εταιρείες
1/1/- 30/06/2009
Α . ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Β . ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
MEDIATEL ΑΕ
PLANATECH ΑΕ

ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2009

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1.521.189,51

1.810,56

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
50.043,92

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΟΘΕΙΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

343.237,06

0,00

0,00

755,46

812,07

191,71

0,00

1.521.189,51

2.566,02

50.855,99

343.428,77

0,00

98,00

4.413.427,00

248.036,83

32.430,23

0,00

0,00

160.838,05

198.081,38

23.456,40

0,00
2.650.000,00

20.338,71

51.611,78

1.602.637,64

24.261,76

ΑΡΓΟΣ Α.Ε

5.375.053,15

57.261,13

586.333,41

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.395.489,86

4.683.137,96

2.635.089,26

80.148,39

2.650.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.916.679,37

4.685.703,98

2.685.945,25

423.577,16

2.650.000,00

10.02 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητά τους αυτή έλαβαν ως αμοιβή από
την εταιρεία από 01/01/2009 – 30/06/2009 το ποσό των € 994.876,52. Για την ιδιότητά τους ως
στελέχη της εταιρείας εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν το
ποσό των € 355.085,57. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την
ιδιότητα τους αυτή από 01/01/2009 – 30/06/2009 έλαβαν το ποσό των € 22.000,00.
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10.03 Αμοιβές Διευθυντών
Τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας μη μέλη του Δ.Σ. από 01/01/2009 – 30/06/2009 έλαβαν το
ποσό των € 463.647,80.

11. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στις 15 Ιουλίου 2009 η Εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
PLANATECH ΕΡΓ/ΡΙΟ ΝΑΥΠ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. με το ποσό των 936.000,00 €, με το
συμψηφισμό ισόποσου τμήματος απαίτησης της, κατά της εν λόγω εταιρείας. Η συμμετοχή στην
παραπάνω αύξηση είχε σαν αποτέλεσμα, μετά την παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης από την
πλεονότητα των άλλων μετόχων, να ανέλθει το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην
PLANATECH ΕΡΓ/ΡΙΟ ΝΑΥΠ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. από 20% σε 74,518%.
Στις 16 Ιουλίου 2009 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό, εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ομολογιακό δάνειο
ύψους έως 18 εκατ. Ευρώ, με κάλυψη από τις τράπεζες ALPHA BANK A.E. και ALPHA BANK
LONDON LTD πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου
βραχυπρόθεσμου δανεισμού της, καθώς και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.
Στις 24 Ιουλίου 2009 επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας έχει γίνει προσημείωση υποθήκης
ύψους 22,5 εκατ. Ευρώ υπέρ της ALPHA BANK A.E. και ALPHA BANK LONDON LTD.
Πέραν των ανωτέρω,από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2009 μέχρι
σήμερα, δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα, για οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Στυλ. Τεγόπουλος
Χ 080928/2004

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αγλαία Ιωαν. Σκλάβη
ΑΕ 002915/2007

Ευάγγελος Χρ. Τάτσης
Ρ 673041/1994
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X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E.
E•AMHNIAIE™ OIKONOMIKE™ KATA™TA™EI™
01.01.2009-30.06.2009 - ¶ÔÛ¿ ÛÂ A

ñ ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™ ¶EPIO¢OY 1/01/2009-30/06/2009

X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E.
AP.MAE: 2384/06/B/86/43
MINøO™ 10-16 (N. KO™MO™) A£HNA 117 43

™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ¤ˆ˜ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2009
(Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË 4/507/28.04.2009 ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜ KÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜)
T· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ã.∫. ∆∂°O¶OÀ§O™ ∂∫¢O™∂π™ ∞.∂. ™˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÈÓ ÚÔ‚Â› ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ¿ÏÏË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÂ ÙÔÓ ÂÎ‰ﬁÙË, Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙË
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÎ‰ﬁÙË, ﬁÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÈÛÎﬁËÛË˜ ÙÔ˘ ÓﬁÌÈÌÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ ﬁÔÙÂ ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È.
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘: www.enet.gr.
HÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·ﬁ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 24 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009.
NﬁÌÈÌÔ˜ EÏÂÁÎÙ‹˜: Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÈÛÎ¿ÎË˜ (AM ™OE§ 15081).
EÏÂÁÎÙÈÎ‹ EÙ·ÈÚÂ›·: ™O§ ·.Â.Ô.Â.
T‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜: MÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË.
1.1 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ OIKONOMIKH™ £E™H™

1.4 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ TAMIAKøN POøN

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

OMI§O™

ETAIPEIA

OMI§O™

30/6/2009

31/12/2008

30/6/2009

31/12/2008

ENEP°HTIKO
I‰ÈÔ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÛÒÌ·Ù· ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·
EÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ·Î›ÓËÙ·
Õ˘Ï· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
§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›·
™YNO§O ENEP°HTIKOY

64.219,41
2.427,34
5.081,31
413,48
8.047,09
21.286,12
16.239,90
117.714,65

65.282,22
2.452,57
4.402,67
2,81
7.143,58
21.716,99
77.110,68
178.111,52

64.219,41
2.427,34
3.722,29
41,69
8.046,11
21.263,26
15.558,09
115.278,19

65.282,22
2.452,57
3.109,61
2,81
7.142,81
21.709,24
76.430,51
176.129,77

I¢IA KEºA§AIA KAI Y¶OXPEø™EI™
MÂÙÔ¯ÈÎﬁ KÂÊ¿Ï·ÈÔ
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· I‰›ˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ
™‡ÓÔÏÔ I‰›ˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ I‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌËÙÚÈÎ‹˜ (·)
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜ (‚)
™‡ÓÔÏÔ I‰›ˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ (Á)=(·)+(‚)
M·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ / §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
BÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ‰·ÓÂÈ·Î¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜`
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (‰)
™‡ÓÔÏÔ I‰›ˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (Á)+(‰)

27.273,82
36.464,50
63.738,32
196,98
63.935,30
0,00
14.996,04
14.861,69
23.921,62
53.779,35
117.714,65

27.273,82
42.701,93
69.975,75
190,99
70.166,74
0,00
16.386,63
17.458,79
74.099,36
107.944,78
178.111,52

27.273,82
36.210,52
63.484,34
0,00
63.484,34
0,00
13.186,04
14.861,69
23.746,12
51.793,85
115.278,19

27.273,82
42.417,86
69.691,68
0,00
69.691,68
0,00
15.035,88
17.458,79
73.943,42
106.438,09
176.129,77

1.3 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ METABO§øN I¢IøN KEºA§AIøN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

OMI§O™
™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
(1.1.2009 Î·È 1.1.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
(Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ Î·È ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
™‡ÓÔÏÔ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
(30.06.2009 Î·È 30.06.2008 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

ETAIPEIA

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

70.166,74)

66.939.89

)69.691,68)

67.051.47

(6.231,44)

1.872,34

(6.207,34)

1.707,35

63.935,30)

68.812,23

)63.484,34)

68.758,82

ETAIPEIA

1/1/2009
30/6/2009

1/1/2008
30/6/2008

1/1/2009
30/6/2009

1/1/2008
30/6/2008

(903,51)
(1.217,08)
4.117,59)

(221,75))
(3.089,04)
4.176,44)

(903,31)
(1.172,07)
3.941,82)

(221,00)
(3.187,10)
4.179,46)

310,22)
3.257,63)
(9.796,42)
0,00)
0,00)
0,00)

512,25)
0,00)
(3.048,88)
(287,70)
303,82)
58,74)

310,22)
3.252,88)
(9.784,27)
0,00)
0,00)
0,00)

512,25)
0,00)
(3.055,36)
(287,14)
301,65)
58,74)

0,00)
0,00)

(0,01)
5.443,19)

0,00)
0,00)

0,00)
5.444,62)

(9.796,42)

2.394,31)

(9.784,27)

2.389,27)

(612,68)
(119,62)
0,00)
1,15)
457,08)
615,23)
341,16)
0,00)
0,00)
0,00)
341,16)

0,00)
(169,78)
1,50)
36,00)
19,55)
196,58)
83,85)
(1,56)
0,07)
(1,49)
82,36)

(612,68)
(119,62)
0,00)
1,15)
443,27)
615,23)
327,35)
0,00)
0,00)
0,00)
327,35)

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

(50.664,89)
2.416,15)
(5.103,00)
(30,07)
0,00)

0,00)
8.135,75)
(11.091,18)
(28,72)
0,00)

(50.664,89)
2.416,15)
(5.103,00)
(30,07)
0,00)

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

(53.381,81)

(2.984,15)

(53.381,81)

(2.984,15)

0,00))

0,00)

0,00)

0,00)

(53.381,81)

(2.984,15)

(53.381,81)

(2.984,16)

(62.837,07)
67.486,06)
4.648,99)

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

(62.838,73)
66.786,54)
3.947,81)

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

¶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)
MÂ›ÔÓ:
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
K·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊﬁÚÔÈ
§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˜
AﬁÎÙËÛË ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÎÔÈÓ/ÍÈÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÂÓ‰/ˆÓ
AÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
EÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·ﬁ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
TﬁÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
MÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ·
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
AÁÔÚ¿ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
TﬁÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·ﬁ ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

1.4 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ TAMIAKøN POøN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

OMI§O™

ETAIPEIA

1/1/2009
30/6/2009

1/1/2008
30/6/2008

1/1/2009
30/6/2009

1/1/2008
30/6/2008

(ZËÌÈ¤˜) / K¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ (Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙ/ÙÂ˜) (8.450,79)
(ZËÌÈ¤˜) / K¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ (‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙ/ÙÂ˜)
0,00)
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
)1.147,44)
K¤Ú‰Ë ·ﬁ ÒÏËÛË ·Á›ˆÓ
0,00)
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌ›Â˜)
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
(1.290,11)
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
367,89)

(4.939,73)
5.368,34)

(8.392,59)
0,00)

(4.874,15)
5.371,37)

1.232,90)
(0,14)

1.147,44)
0,00)

1.232,90)
(0,14)

(255,84)
560,53)

(1.210,35)
367,89)

(233,60)
560,52)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

➜

¶ÏËÚˆÌ¤˜ ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
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™ ™YNO§IKøN E™O¢øN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

O M I § O ™

01/01–30/06/2009

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˜

K‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
40.367,04)
MÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë / ˙ËÌ›Â˜
3.586,07)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
(9.379,02)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
(8.450,79)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (A)
(6.421,85)
ñ I‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ MËÙÚÈÎ‹˜
(6.427,84)
ñ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜
5,99)
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (B)
190,41)
™˘ÁÎ/ÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (A) + (B) (6.231,44)
(6.237,43)
ñ I‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ MËÙÚÈÎ‹˜
ñ ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜
5,99)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌ›Â˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙ. – ‚·Û. (ÛÂ €) (0,1178)
K¤Ú‰Ë / ˙ËÌÈ¤˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (8.231,58)

0,00
0,00

40.367,04)
3.586,07)

41.660,04)
9.414,16)

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

(9.379,02)
(8.450,79)
(6.421,85)
(6.427,84)
5,99)
190,41)
(6.231,44)
(6.237,43)
5,99)
(0,1178)

0,00

(8.231,58)

01/04–30/06/2009

01/04–30/06/2008

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

)

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

14.003,67
7.901,89

55.663,71)
17.316,05)

21.106,44)
2.344,35)

0,00
0,00

21.106,44
2.344,35)

21.934,14)
5.347,88)

6.773,84
3.763,93

28.707,98
9.111,81

(4.635,06)
(4.939.73)
(3.468,51)
(3.475,56)
7,05)
1.315,35)
(2.153,16)
(2.160,21)
7,05)
(0,0637)

5.368,34
5.368,34
4.025,49
4.025,49
0,00
0,00
4.025,49
4.025,49
0,00
0,0738

733,28)
428,61)
556,98)
549,93)
7,05))
1.315,35)
1.872,33)
1.865,28)
7,05)
0,0101)

(4.750,12)
(3.491,46)
(2.559,57)
(2.565,25)
5,68)
348,32)
(2.211,26)
(2.216,94)
5,68)
(0,0470)

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

(4.750,12)
(3.491,46)
(2.559,57)
(2.565,25)
5,68)
348,32)
(2.211,26)
(2.216,94)
5,68)
(0,0470)

(1.160,78)
(1.206,63)
(652,96)
(656,37)
3,41)
402,55)
(250,42)
(253,83)
3,41)
(0,0120)

2.538,99
2.539,00
1.903,46
1.903,46
0,00
0,00
1.903,46
1.903,46
0,00
0,0349

1.378,21
1.332,37
1.250,50
1.247,09
3,41
402,55
1.653,04
1.649,63
3,41
0,0229

(3.402,16)

5.368,34

1.966,18)

(4.174,95)

0,00

(4.174,95)

(574,84)

2.539,00

1.964,16

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·0ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

E T A I P E I A

01/01–30/06/2009
™˘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˘˜ (A)
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (B)
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (A) + (B)
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·ÛÙËÚ/ÙÂ˜

01/01–30/06/2008

01/04–30/06/2009

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

¢È·ÎÔÂ›ÛÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

01/04–30/06/2008

40.363,68)
3.716,65)

0,00
0,00

40.363,68)
3.716,65)

41.655,66)
9.501,09)

14.003,66
7.901,90

55.659,32
17.402,99

21.104,45)
2.405,65)

0,00
0,00

21.104,45)
2.405,65)

21.931,94)
5.458,94)

6.773,84)
3.763,92)

28.705,78
9.222,86

(9.241,06)
(8.392,59)
(6.397,75)
190,41)
(6.207,34)
(0,1173)

0,00
0,00
0,00

0,00

(9.241,06)
(8.392,59)
(6.397,75)
190,41)
(6.207,34)
(0,1173)

(4.547,23)
(4.874,15)
(3.636,52)
1.315,35)
(2.321,16)
(0,0667)

5.371,38
5.371,37
4.028,53
0,00
4.028,53
0,0739

824,15
497,22
392,01
1.315,35
1.707,37
0,0072

(4.684,57)
(3.916,11)
(3.000,38)
348,31)
(2.652,07)
(0,0550)

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

(4.684,57)
(3.916,11)
(3.000,38)
348,31)
(2.652,07)
(0,0550)

(1.059,02)
(1.096,26)
(801,46)
402,55)
(398,90)
(0,0147)

2.542,15)
2.542.15)
1.906,62)
0,00)
1.906,61)
0,0350)

1.483,13
1.445,89
1.105,16
402,55
1.507,71
0,0203

(8.093,62)

0,00

(8.093,62)

(3.314,33)

5.371,37

2.057,04

(4.109,40)

0,00

(4.109,40)

(473,08)

2.542,15)

2.069,07
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X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E.
E•AMHNIAIE™ OIKONOMIKE™ KATA™TA™EI™
01.01.2009-30.06.2009 - ¶ÔÛ¿ ÛÂ A

ñ ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™ ¶EPIO¢OY 1/01/2009-30/06/2009

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™
1. OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 31.12.2008 Î·Ù¿ Ù· ¢§¶.
2. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂ¯ıÂ› ·ﬁ ÙÈ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË 2006. °· ÙÈ˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ
Û¯ËÌ·ÙÈÛıÂ› Úﬁ‚ÏÂ„Ë € 336.000,00. ¶¤Ú·Ó ÙË˜ Úﬁ‚ÏÂ„Ë˜ ·˘Ù‹˜, ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏﬁÁÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏË˜,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢§¶ 37.
3. OÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E. Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È:
E¶øNYMIA

X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E.
ºøTOEK¢OTIKH A.E.
EæI§ON NET AEBE
XPY™H EYKAIPIA EK¢O™EI™ A.E.
MEDIATEL A.E.
AP°O™ A.E.
PLANATECH A.E.

XøPA
E¢PA™

¶O™O™TO
™YMMETOXH™

ME£O¢O™
ENO¶OIH™H™

ANE§E°KTE™
ºOPO§. XPH™EI™

EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·
EÏÏ¿‰·

MHTPIKH,0
090%0,0
051%0,0
25%0,0
44%0,0
24,026%
20%0,0

OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜

2
4
7
2*
1
2
4

* ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ ÔÏÈÎ‹˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· «XPY™H EYKAIPIA EK¢O™EI™ A.E.» (ÚÒËÓ EæI§ON
°PAºIKE™ TEXNE™ EK¢O™EI™ EKTY¶ø™EI™ A.E.), Ë ÔÔ›· ˆÏ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ 02/10/2008 Î·È ·ﬁ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË
ˆ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜. T· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù‹˜ ÂÓ ÏﬁÁˆ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘
2008 ‹Ù·Ó ÌË Ô˘ÛÈÒ‰Ë

4. MÂ ·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ 30/7/2008 ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛıÂ›Û· ·ﬁ ÙÈ˜ 20/6/2008
·ﬁÛ¯ÈÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ N. 2166/1993, ÛÙËÓ Î·Ù¿ 100% ı˘Á·ÙÚÈÎ‹
ÂÙ·ÈÚÂ›· «XPY™H EYKAIPIA EK¢O™EI™ A.E.», Ë ÔÔ›· ÛÙÈ˜ 2/10/2008 ˆÏ‹ıËÎÂ. H ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÚÌﬁ‰ÈˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â›¯Â ÔÚÈÛıÂ› Ë 30/6/2008. TÔ
YÔ˘ÚÁÂ›Ô AÓ¿Ù˘ÍË˜ ÌÂ ÙÔ ˘’ ·ÚÈı. ÚˆÙ. K2-10278/04.08.2008 ¤ÁÁÚ·Êﬁ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·ﬁ 20/6/2008
·ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÛ¯ÈÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. T· ÌÂÁ¤ıË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
ÂÈÛÊÂÚﬁÌÂÓÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È·ÎÔÂ›Û· ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, Ù· ‰Â ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿
ÌÂÁ¤ıË (30/6/2008) Â›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
OMI§O™
ETAIPEIA
ñ ™ÙÔÈ¯Â›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
4.056.671,26
4.053.960,49
ñ ™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
931.948,68
929.721,31
(ÛËÌÂ›ˆÛË 3.1.3)
5. 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›·˜.
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 30.06.2009 ·ÓÂÚ¯ﬁÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ 931 ¿ÙÔÌ·,
ÁÈ· ‰Â ÙÔÓ ﬁÌÈÏÔ ÛÂ 1.018 ¿ÙÔÌ·. AÓÙ›ÛÙÔÈ¯· 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·
8. T· ÔÛ¿ Ô˘ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Â˘ıÂ›·˜ ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
OMI§O™
ETAIPEIA
30.6.2009
30.6.2008
30.6.2009
30.6.2008
ñAÔÙ›ÌËÛË ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ÁÈ· ÒÏËÛË
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
190.407,30 1.315.351,42 190.407,30 1.315.351,42
9. OÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢§¶ 24 ÌÂ 30.6.2009 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
ETAIPEIA
OMI§O™
·)
‚)
Á)
‰)
Â)

ŒÛÔ‰·
4.683.137,96
4.685.703,98
ŒÍÔ‰·
5.395.489,86
6.916.679,37
A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
2.635.089,26
2.685.945,25
YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
80.148,39
423.577,16
™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
Î·È ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
1.835.609,89
1.835.609,89
ÛÙ) A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
0,00
0,00
˙) YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
6.343,84
6.343,84
10. TËÓ 30/6/2009 ‰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˘. ™‹ÌÂÚ· Ù· ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ 22,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ.
11. ™ÙÈ˜ 15 IÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ PLANATECH
EP°/PIO NAY¶. ™XE¢IA™MOY A.E. ÌÂ ÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ 936.000,00 Â˘ÚÒ. TÔ ÔÛÔÛÙﬁ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙËÓ
PLANATECH EP°/PIO NAY¶. ™XE¢IA™MOY A.E. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 74,518%.
12. ™ÙÈ˜ 16 IÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÍ¤‰ˆÛÂ ÎÔÈÓﬁ, ÂÌÚ·ÁÌ¿Ùˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓÔ, ÔÌÔÏÔÁÈ·Îﬁ ‰¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ ¤ˆ˜ 18 ÂÎ·Ù.
Â˘ÚÒ, ÌÂ Î¿Ï˘„Ë ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜ ALPHA BANK A.E. Î·È ALPHA BANK LONDON LTD ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÌÂ
ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË
ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÒÓ
13. Aﬁ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÁÂÁÔÓﬁÙ· ¤Ú· ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ. (™ËÌ. 10, 11 & 12 ÙÔ˘ ·ÚﬁÓÙÔ˜)

Aı‹Ó·, 24 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009
O ¶POE¢PO™ TOY ¢.™.

H ¢IEY£YNOY™A ™YMBOY§O™

H OIKONOMIKH ¢IEY£YNTPIA

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

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

BÂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 72 ÛÂÏ›‰Â˜
Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛÎﬁËÛË˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹Û·ÌÂ ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 24/08/2009.
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