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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/-31/03/2011
(Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης)

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Ενδιάµεσες

Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και του

Οµίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 27 Μαϊου 2011 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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αθήνα, 27 Μαϊου 2011
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Προς τους µετόχους της «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης
της «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και των θυγατρικών της, της 31ης Μαρτίου 2011 και
τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών
καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της τριµηνιαίας περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία,
καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη
διενέργεια

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για

χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα
οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν
διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.

Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη
Από την επισκόπηση προέκυψε το εξής θέµα: Στο λογαριασµό του ενεργητικού
«Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις» εµφανίζεται ποσό € 8.026.252,29 που αφορά κυρίως
απαιτήσεις από σωρευµένες ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. Σχετικά µε το βάσιµο και ανακτήσιµο
αυτής της απαίτησης παραπέµπουµε για αναλυτικές πληροφορίες στην επεξηγηµατική σηµείωση 6.16
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας.
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Συµπέρασµα µε επιφύλαξη
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται
στην παράγραφο «Βάση για συµπέρασµα µε επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας,
οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Χωρίς να διατυπώνουµε παιρεταίρω επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε
την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος εµφανίζουν συνεχιζόµενες ζηµιές µεγάλου
ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί
να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητα τους, εφόσον δεν ληφθούν από την ∆ιοίκηση, τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση
των αποτελεσµάτων και της ρευστότητας.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μελέτιος ∆. Σιαστάθης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12181
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ125
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές & συγγενείς
επιχειρήσεις

6.1
6.2
6.3

64.175.231,09
0,00
285.469,27

64.752.795,61
0,00
292.803,45

60.662.191,88
2.337.942,70
98.868,86

61.177.307,58
2.342.886,04
98.868,86

6.4

3.766.389,75

3.300.913,50

3.028.130,83

3.028.130,83

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

6.16
6.5

8.026.252,29
3.686,89
76.257.029,29

8.129.478,79
3.686,89
76.479.678,24

7.664.182,37
2.936,89
73.794.253,53

7.751.320,47
2.936,89
74.401.450,67

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

6.6

5.443.835,27

5.777.660,24

4.469.073,49

4.874.778,89

∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

6.7
6.8
6.8
6.9

2.102.033,17
17.043.097,77
1.021.116,47
1.060.473,48
26.670.556,16

1.926.480,24
17.782.758,42
1.863.544,09
1.644.593,83
28.995.036,82

2.102.033,17
16.532.416,81
1.321.128,93
244.798,97
24.669.451,37

1.926.480,24
17.204.275,58
2.091.465,63
871.060,88
26.968.061,22

102.927.585,45

105.474.715,06

98.463.704,90

101.369.511,89

27.273.817,00
248.451,67
18.415.847,13
(20.987.772,92)

27.273.817,00
248.451,67
18.240.294,19
(15.657.803,09)

27.273.817,00
248.451,67
19.158.928,67
(20.736.854,24)

27.273.817,00
248.451,67
18.983.375,74
(15.112.103,98)

24.950.342,88
131.682,65
25.082.025,53

30.104.759,77
157.695,73
30.262.455,50

25.944.343,10
0,00
25.944.343,10

31.393.540,43
0,00
31.393.540,43

6.11
6.11

37.590.000,02
13.841,05

34.540.000,02
16.412,89

36.200.000,00
0,00

33.200.000,00
0,00

6.12
6.13

11.959.375,69
716.000,00

11.648.592,41
676.000,00

10.081.922,24
616.000,00

9.823.594,57
576.000,00

6.14

1.768.135,36
52.047.352,12

1.796.983,74
48.677.989,06

1.702.031,34
48.599.953,58

1.728.568,38
45.328.162,95

6.15
6.16
6.11
6.15

15.066.886,68
4.956,20
10.625.838,89
100.526,03
25.798.207,80

14.386.487,70
3.755,54
12.043.501,23
100.526,03
26.534.270,50

13.993.093,44
0,00
9.825.788,75
100.526,03
23.919.408,22

13.342.871,34
0,00
11.204.411,14
100.526,03
24.647.808,51

102.927.585,45

105.474.715,06

98.463.704,90

101.369.511,89

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

6.10
6.10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

01/01/1131/03/2011
11.770.581,37
(12.824.146,44)
(1.053.565,07)
95.350,87
(3.052.190,64)
(1.039.406,94)
(67.940,66)
(5.117.752,44)
(559.583,95)
465.476,25
(5.211.860,14)
(144.122,77)
(5.355.982,91)

01/01/1031/03/2010
16.756.162,70
(17.788.294,98)
(1.032.132,28)
139.125,14
(4.387.908,80)
(1.166.600,17)
(830,80)
(6.448.346,90)
(210.310,14)
(25.524,81)
(6.684.181,85)
1.508.550,63
(5.175.631,22)

(5.329.969,82)
(26.013,09)
(5.355.982,91)

(5.121.207,85)
(54.423,37)
(5.175.631,22)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α+Β)

175.552,93
175.552,93
(5.180.429,98)

(97.398,86)
(97.398,86)
(5.273.030,08)

Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους µειοψηφίας
Σύνολο

(5.154.416,89)
(26.013,09)
(5.180.429,98)

(5.218.606,71)
(54.423,37)
(5.273.030,08)

(0,0977)

(0,0939)

(4.532.704,82)

(5.862.893,40)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 (A)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

Καθαρά κέρδη (ζηµίες) κατανέµονται
Μετόχους της εταιρείας
Μετόχους µειοψηφίας
Σύνολο
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
∆ιαφορές αποτίµησης ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµ/κων περ. Στοιιχείων

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

7.8
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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 (Α)

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
∆ιαφορές αποτίµησης διαθεσίµων για πώληση
χρηµ/κων περ. Στοιχείων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α+Β)
Ζηµίες κατά µετοχή που αναλογούν στους
µετόχους για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

7.8

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
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01/01/11-31/03/2011
11.641.510,22
(12.732.682,74)
(1.091.172,52)
121.122,78
(2.981.508,86)
(949.975,29)
(48.053,65)
(4.949.587,54)
(548.024,62)
(5.497.612,16)
(127.138,10)
(5.624.750,26)

01/01/10-31/03/2010
16.546.513,44
(17.460.600,66)
(914.087,22)
159.736,65
(4.335.007,98)
(1.125.503,52)
(827,12)
(6.215.689,19)
(197.033,08)
(6.412.722,27)
1.499.053,34
(4.913.668,93)

175.552,93
175.552,93
(5.449.197,33)

(76.251,72)
(76.251,72)
(4.989.920,65)

(0,1031)

(0,0901)

(4.427.308,24)

(5.651.413,54)

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ
1/1/-31/03/2011
01/01-31/03/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/1/-31/03/2011
01/01-31/03/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Κέρδη / Ζηµία από συγγενείς
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων
Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήµατος (προηγ.χρήσεων, διαφορές φορολ/κου
ελέγχου. )
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωµάτων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/Πληρωµές για εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Επιστροφή κεφαλαίου
Εξοφλήσεις/Εισπράξεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
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

(5.211.860,14)

(6.684.181,85)

(5.497.612,16)

(6.412.722,27)

613.896,00
310.783,28
(465.476,25)

614.301,88
(33.914,80)
25.524,81

548.816,34
258.327,67
0,00

590.812,69
(68.381,65)
0,00

(7.394,37)
566.978,32
(28.848,38)

(10.713,05)
221.023,19
(28.848,38)

0,00
548.024,62
(26.537,04)

(6.389,80)
203.422,88
(26.537,04)

333.824,97
1.239.935,47
890.339,56

1.355.887,43
2.708.538,97
(34.424,85)

405.705,40
1.442.195,47
518.009,87

1.352.247,19
2.667.636,18
(62.701,02)

434.766,09

245.365,76

415.812,39

233.665,46

(304,39)

0,00

0,00

0,00

(2.192.283,24)

(2.112.172,41)

(2.218.882,22)

(1.996.278,30)

(28.997,30)
7.394,37
0,00

(77.704,22)
10.713,05
162.993,60

(28.757,30)
0,00
0,00

(49.387,64)
6.389,80
162.993,60

(21.602,93)

96.002,43

(28.757,30)

119.995,76

(1.872.662,34)
0,00
3.505.000,00
(2.571,84)

(2.226.377,97)
(565,44)
4.111.095,52
(18.038,42)

(1.378.622,39)
0,00
3.000.000,00
0,00

(2.165.141,02)
(565,44)
4.000.000,00
(15.648,77)

1.629.765,82

1.866.113,69

1.621.377,61

1.818.644,77

(584.120,35)

(150.056,29)

(626.261,91)

(57.637,77)

1.644.593,83
1.060.473,48

1.658.494,67
1.508.438,38

871.060,88
244.798,97

791.248,41
733.610,64
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2010
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

27.273.817,00

Υπέρ το άρτιο

248.451,67

Τακτικό
Αποθεµατικό

4.614.355,19

Εκτακτα
αποθεµατικά

1.295.494,37

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

14.579.267,36

Αποθεµατικά από
πώληση και αποτίµηση
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
196.410,49

∆ιαφορά από
µεταβολή
ποσοστού σε
θυγατρική
0,00

5.003.284,30

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής
Θέσης

197.221,08

(97.398,86)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(97.398,86)

53.408.301,46

(97.398,86)
0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

Αποτελέσµατα εις
νέον

0,00

0,00

(97.398,86)

(5.121.207,85)

(54.423,37)

(5.175.631,22)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(97.398,86)

0,00

(5.121.207,85)

(54.423,37)

(5.273.030,08)

Υπόλοιπα 31.03.2010

27.273.817,00

248.451,67

4.614.355,19

1.295.494,37

14.579.267,36

99.011,63

0,00

(117.923,54)

142.797,71

48.135.271,38

Υπόλοιπα 01.01.2011

27.273.817,00

248.451,67

4.614.355,19

1.295.494,37

14.579.267,36

(1.526.525,09)

(722.297,64)

(15.657.803,08)

157.695,73

30.262.455,50

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
µητρικής και συγγενούς
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

175.552,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.552,93

175.552,93
0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.03.2011

0,00

0,00

175.552,93

(5.329.969,82)

(26.013,09)

(5.355.982,91)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.552,93

0,00

(5.329.969,82)

(26.013,09)

(5.180.429,98)

27.273.817,00

248.451,67

4.614.355,19

1.295.494,37

14.579.267,36

(1.350.972,15)

(722.297,63)

(20.987.772,90)

131.682,64

25.082.025,53
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01.01.2010
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

27.273.817,00

Υπέρ το άρτιο

248.451,67

Τακτικό
Αποθεµατικό

Εκτακτα
αποθεµατικά

4.613.155,96

1.295.494,37

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
ακινήτων
14.579.267,36

Αποθεµατικά από την
αποτίµηση των
χρηµ/οικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων
196.410,49

Αποτελέσµατα εις
νέον

6.594.985,46

(76.251,72)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(76.251,72)

- Αποτέλεσµα περιόδου

Σύνολο Καθαρής
Θέσης

54.801.582,31

(76.251,72)
0,00

(76.251,72)

(4.913.668,93)

(4.913.668,93)

Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.03.2010

0,00
27.273.817,00

0,00
248.451,67

0,00
4.613.155,96

0,00
1.295.494,37

0,00
14.579.267,36

(76.251,72)
120.158,77

(4.913.668,93)
1.681.316,53

(4.989.920,65)
49.811.661,66

Υπόλοιπα 01.01.2011

27.273.817,00

248.451,67

4.613.155,96

1.295.494,37

14.579.267,36

(1.504.541,95)

(15.112.103,98)

31.393.540,43

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

175.552,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.552,93

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.03.2011

175.552,93
0,00

175.552,93

(5.624.750,26)

(5.624.750,26)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.552,93

(5.624.750,26)

(5.449.197,33)

27.273.817,00

248.451,67

4.613.155,96

1.295.494,37

14.579.267,36

(1.328.989,02)

(20.736.854,24)

25.944.343,10
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (µητρική) ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ
1625/23.07.1974) και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 100 έτη, η έδρα της είναι στην Αθήνα και
η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr. Η ξενόγλωσση επωνυµία της είναι CH. K.
TEGOPOULOS EDITIONS S.A.
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό µητρώου
2384/06/Β/86/43. Η εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από 30.12.1998.
Από 01.12.2008 οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Xαµηλής ∆ιασποράς,
Εµπορευσιµότητας και Ειδικών χαρακτηριστικών και από 08/04/2011 οι µετοχές υπάγονται
στην κατηγορία επιτήρησης.
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 31/03/2011 αφορούν την περίοδο 01/01/2011 έως
31/03/2011. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων” και έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν
εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Μάρτιο του 2011, µετά την υιοθέτησή τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/03/2010 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις
διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Μάρτιο του 2010.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους
µε εξαίρεση τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και τα διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους.

12

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

Επίσης, οι µακροπρόθεσµες 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).
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 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, παρατίθενται στις επόµενες
παραγράφους.

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων

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

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2011
∆ΠΧΑ
1
(Τροποποίηση)
«Πρώτη
εφαρµογή
των
διεθνών
προτύπων
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους
που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου

2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010 ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/6 - 1.7.2010].
Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ για
πρώτη φορά) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών γνωστοποιήσεων βάσει
του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας και τον κίνδυνο ρευστότητας
σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου
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2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1 είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για
τις εν λόγω οντότητες.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία και στον Όµιλο.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο
καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις
τους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους
που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 633/2010 ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 - 20.7.2010]
Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε
περιπτώσεις όπου µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης
πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η
οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο. Στην
περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε απαίτηση
ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει τον χειρισµό της
εν λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους
που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 632/2010 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 - 20.7.2010].
Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια
του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων
µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο
και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων
τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς»
τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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Η Εταιρεία και ο Όµιλος) θα εφαρµόσουν αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που
τίθενται σε εφαρµογή.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς
τίτλους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους
που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να
λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς

τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό

διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των όρων
της υποχρέωσης.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»

τροποποιείται

σύµφωνα µε το

προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους
που αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009]
Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα
εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής
λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους
υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να
ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε
νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερµηνείες
που αποτελούν ένα τµήµα του
προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων)
Οι τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
εκδόθηκαν τον Μάιο του 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις
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αυτές δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Οµίλου.
Οι εν λόγω

τροποποιήσεις µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του σηµειώµατος αυτού(2

Φεβρουαρίου 2011) δεν έχουν ακόµα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Σύµφωνα όµως µε το
δηµοσιοποιηµένο

χρονοδιάγραµµα

της

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (E.F.R.A.G.) πρόκειται να
υιοθετηθούν εντός του πρώτου τριµήνου του 2011 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται , το
αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού έτους που αρχίζει µετά την
30η Ιουνίου 2010 και έχουν ως ακολούθως:
των
διεθνών
προτύπων
∆ΠΧΑ
1
(Τροποποίηση)
«Πρώτη
εφαρµογή
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν: α)Την δυνατότητα χρησιµοποίησης της εύλογης αξίας (ως
τεκµαιρόµενου κόστους) που είχε χρησιµοποιηθεί µε βάση προηγούµενες λογιστικές αρχές
(Γ.Π.Λ.Α) εξαιτίας µιας δηµόσιας προσφοράς η ιδιωτικοποίησης ακόµη και αν το γεγονός
αυτό είχε συµβεί µετά από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ αλλά πριν από τη λήξη
της περιόδου των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων β) Την δυνατότητα χρησιµοποίησης
της λογιστικής αξίας (ως τεκµαιρόµενου κόστους) ενσώµατων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης από επιχειρήσεις που υπόκεινται σε «ειδικές
ρυθµίσεις» ακόµα και στην περίπτωση που η λογιστική αξία περιλαµβάνει κόστη που δεν
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ γ) ∆εν απαιτείται η εφαρµογή του ∆ΛΠ 8 όταν
αλλάζει µία λογιστική αρχή στην περίοδο που καλύπτεται από τις πρώτες οικονοµικές
καταστάσεις. Στην περίπτωση που η οντότητα έχει δηµοσιεύσει ήδη ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτούνται γνωστοποιήσεις.
∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
∆ιευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρµόζεται το ενδεχόµενο τίµηµα που λαµβάνεται σε µία
συνένωση επιχειρήσεων πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής του αναθεωρηµένου προτύπου
∆ΠΧΑ 3 (2008) κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής του. ∆ίδονται οδηγίες για την
µεταγενέστερη λογιστικοποίηση του. Επιπλέον δίδονται οδηγίες για την επιµέτρηση της µη
ελέγχουσας συµµετοχής και για την λογιστικοποίηση των παροχών που εξαρτώνται από την
αξία των µετοχών του αποκτώµενου.
∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις κυρίως σχετικά µε τις
γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την
ανάλυση των συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.
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∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που
απορρέουν από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να
εφαρµόζονται σε σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταβολών αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη
επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της
επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών.
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.
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Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζηµιών και των
ιδίων κεφαλαίων που δεν αναλογούν στον Όµιλο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας
παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
καθώς και σε διακριτή γραµµή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιηµένης κατάστασης
ισολογισµού.
Στον ισολογισµό της Εταιρείας οι συµµετοχές σε θυγατρικές εµφανίζονται στην αξία
κτήσης µείον τις προβλέψεις για απαξίωση, εφόσον υπάρχουν.
•

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όµιλος έχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ
20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά
δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του
Οµίλου σε συγγενείς εταιρείες εµπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε
ζηµίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά.

Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο η συµµετοχή του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµιές που
προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιρειών αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων και η συµµετοχή του Οµίλου επί των αποθεµατικών που σχηµατίζονται µετά
από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά
από την εξαγορά, µεταβολές στους λογαριασµούς των ιδίων κεφαλαίων τροποποιούνται
έναντι του εµφανιζόµενου ποσού της επένδυσης.
Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συγγενών
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρίες αυτές. Οι
µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη
απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού όπου µεταφέρθηκε.
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.
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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.
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
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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 7 έτη

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 Όµιλος 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.
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 ∆ΛΠ 16, µε µηδενική υπολειµµατική αξία (παραγρ.53 ∆ΛΠ 40).
Η εύλογη αξία του µε την µέθοδο του αποσβεσµένου κόστους αντικαταστάσεως ταυτίζεται
µε την λογιστική του αξία.
2.7 Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία
α) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί µέρους
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών
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εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στο
κόστος της επένδυσης. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και απεικονίζεται στο
κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης. Τα κέρδη και οι ζηµίες κατά την διάθεση των
θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας
που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική µονάδα.
Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση,
η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε θυγατρική
θεωρείται ως ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών.
β) Λογισµικό
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι δαπάνες
που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού, πέρα από τις
αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο
αρχικό κόστος του λογισµικού. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά
την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 15
χρόνια.

2.8 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.
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Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η 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.

2.9 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.

2.10 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µείον τις προβλέψεις για αποµείωση, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου. Όταν η ∆ιοίκηση έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει
το σύνολο των οφειλόµενων ποσών, σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, σχηµατίζει
πρόβλεψη για αποµείωση των απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαµορφώνεται από τη
διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας
των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα
εκµετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

22

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

2.11 Επενδύσεις σε µετοχές
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η ∆ιοίκηση
δεν γνωρίζει πότε θα τα ρευστοποιήσει. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων
καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία
που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις
άµεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή δαπάνες. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα
στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα
για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι
τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή
όταν χαρακτηρισθούν αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.
Οι

εύλογες

αξίες

των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

που

είναι

διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις εύλογες τιµές τους. Για τα µη
διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών
αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών.

2.12 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως,
επενδύσεις σε άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία λήξης εντός τριών µηνών. Τα στοιχεία αυτά
έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία.

2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί
και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά
µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα
ίδια κεφάλαια.
Το άµεσο κόστος για την έκδοση νέων µετοχών καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά
από τα έσοδα της έκδοσης, καθαρά από φόρους.
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.
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2.14 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»

των

προορίζεται

προς

κάλυψη

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.
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 εύλογη αξία
τους των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων προς διάθεση. Τα εν λόγω
αποθεµατικά προορίζονται να καλύψουν ενδεχόµενες ζηµίες που θα προκύψουν από την
µεταγενέστερη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία
τους.

2.15 ∆ιαχείριση 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.
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει
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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 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.
2.16 ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, καθαρές από τα
άµεσα έξοδα σύναψης τους (τραπεζικά έξοδα και προµήθειες). Στις περιόδους που
ακολουθούν οι δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό µε τη
χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει µεταξύ
των εισπράξεων (καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης καταχωρείται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανεισµού.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες εκτός αν η εξόφληση της
υποχρέωσης µπορεί να αναβληθεί για τουλάχιστον 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού.
Το κόστος δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα στη χρήση που προκύπτει.

2.17 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 προϊόντα που χρησιµοποιούν η Εταιρεία και ο Όµιλος αποτελούνται από
καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόµισµα σε τρέχουσες τιµές, λογαριασµούς
εισπρακτέους και πληρωτέους, Τραπεζικά Οµολογιακά ∆άνεια και δάνεια για Κεφάλαιο
Κίνησης, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα εισπρακτέα και υποχρεώσεις από συµβόλαιο
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο για την Εταιρεία και τον Όµιλο εφόσον τα
ποσά των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται σε τρέχουσες τιµές ξένων νοµισµάτων είναι
επουσιώδη.
Κίνδυνος επιτοκίου
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Στις 12 Μαϊου 2010 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση για την έκδοση κοινού οµολογιακού
δανείου επταετούς διάρκειας, εµπραγµάτως εξασφαλισµένου, ύψους 25 εκατ. Ευρώ µε την
τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., µε σκοπό την χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών αναγκών.
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. €.
Το επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων είναι επιτόκιο Euribor + κυµαινόµενο spread. Το
επιτόκιο του οµολογιακού δανείου της ALPHA BANK AE είναι επιτόκιο Euribor + σταθερό
spread 1,5%, ενώ το επιτόκιο του οµολογιακού δανείου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
είναι Euribor + spread σε εύρος 3,75%-4,25% ανάλογα µε την πορεία των δεικτών
∆ανειακής Επιβάρυνσης και Συνόλου Υποχρεώσεων προς Καθαρή Θέση. Ως εκ τούτου
υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου σε ενδεχόµενες αυξήσεις του Euribor, του περιθωρίου των
τραπεζών καθώς και σε επιδείνωση των αριθµοδεικτών της δανειακής θέσης.

Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν

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 της τρέχουσας περιόδου δεν υπήρχε
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς
απόσβεσης.

Κίνδυνος ρευστότητας
Το 53,39% περίπου των εσόδων είναι µετρητοίς εφόσον προέρχεται από λιανικές πωλήσεις
µέσω πρακτορείου ΑΡΓΟΣ Α.Ε., ενώ το υπόλοιπο 46,61% που προέρχεται από πωλήσεις σε
διαφηµιστικές εταιρείες και εκτυπώσεις τρίτων, ρευστοποιείται σε διάστηµα κατά µέσο όρο
6 µηνών. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει το ταµειακό πρόγραµµα µε βάση
τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές µε συνδυασµό διαθεσίµων και τραπεζικών
πιστώσεων. Οι υπάρχουσες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς για να
καλύψουν ενδεχόµενη στενότητα διαθεσίµων.
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2.18 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.

2.19 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
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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.

2.20 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.

2.21 Προβλέψεις
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν η ∆ιοίκηση µπορεί να διαµορφώσει µία
αξιόπιστη εκτίµηση για µία εύλογη νοµική ή συµβατική υποχρέωση, που εµφανίζεται ως
αποτέλεσµα προηγουµένων γεγονότων και υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί µια εκροή
πόρων προκειµένου να γίνει η τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Όταν αναµένεται µια
πρόβλεψη να αποδοθεί, π.χ. από ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο, και υπάρχει απόλυτη
βεβαιότητα για την είσπραξή της, τότε η συγκεκριµένη αποζηµίωση καταχωρείται ως
ξεχωριστή απαίτηση.
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Οι µακροπρόθεσµες προβλέψεις µιας συγκεκριµένης υποχρέωσης προσδιορίζονται µε την
προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αφορούν την
υποχρέωση. ∆απάνες συνδεόµενες µε τις συνήθεις δραστηριότητες δεν εγγράφονται ως
προβλέψεις.
2.22 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.

2.23 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, καθ’ όλη 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
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επιτυγχάνεται

ένα

σταθερό

επιτόκιο

καθόλη

την

διάρκεια

της

υπολειπόµενης

χρηµατοδοτικής υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται στο παθητικό χωρίς να
περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικές δαπάνες. Το µέρος της χρηµατοοικονοµικής δαπάνης
που αναφέρεται στο επιτόκιο χρεώνεται στα αποτελέσµατα χρήσης καθόλη τη διάρκεια
εκµίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό περιοδικό ποσοστό επιτοκίου για το
υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις που
αποκτήθηκαν µε σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων αποσβένονται σύµφωνα µε την
ωφέλιµη διάρκειας ζωής των παγίων.
Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά τη
διάρκεια της µίσθωσης.

2.24 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην οποία
η πρόταση διανοµής από τη ∆ιοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των
µετόχων.
Από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 επιβάλλονται ως προς τη διανοµή των κερδών τα
εξής: Ετησίως αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του
τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις
νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του
καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική.
Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε
πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση
αυτή, το µη διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών
κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός
τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους
µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,
η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος.
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2.25 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα και κρίνονται εύλογες
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η επιχείρηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε
την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που
ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες.

3. ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
3.1.1. Θυγατρικές
Α/Α

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ολική Ενοποίηση

1.

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.

90%

ΕΛΛΑ∆Α

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ

51%

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΛΕΚΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ

-//-

ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

-//-

3.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΦΩΝ
PLANATECH A.E.
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

86,91%

ΣΚΑΦΩΝ

3.1.2 Συγγενείς εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ

MEDIATEL A.E.

44%

ΕΛΛΑ∆Α

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

24,026%

ΕΛΛΑ∆Α

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡIΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

8,94%

ΕΛΛΑ∆Α

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ
Καθαρή θέση
ΝΙΕΣ
∆ΙΑΝΟΜΗ
-//ΤΥΠΟΥ
ΕΚ∆ΌΣΕΙΣ
-//ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

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

4. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
PLANATECH A.E.
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο Όµιλος έχει το σύνολο των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν
γίνεται διάκριση σε γεωγραφικούς τοµείς. Η Εταιρεία είναι κάθετα ολοκληρωµένη µε
δραστηριότητα που διακρίνεται σε δύο τοµείς:
α) Εκδοτικός Τοµέας
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η έκδοση της ηµερήσιας πολιτικής εφηµερίδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»,

της

εβδοµαδιαίας

πολιτικής

εφηµερίδας

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και των ενθέτων τους.
β) Εκτυπωτικός Τοµέας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις εκτυπώσεις όλων των εφηµερίδων της και σε εκτυπώσεις
για λογαριασµό τρίτων. Η φωτοστοιχειοθεσία (προεκτύπωση) γίνεται από την θυγατρική
«ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.».
Οι καταστάσεις συνολικών εσόδων οµίλου και εταιρείας, κατανεµηµένες ανά τοµέα
δραστηριότητας παρουσιάζονται παρακάτω:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

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

Εκτυπωτικός
Τοµέας
2.684.120,67
(3.445.681,47)
(761.560,80)
0,00
0,00
(219.030,72)
0,00

1/01/11-31/03/2011
Εκδοτικός
Μη
Τοµέας
Κατανεµηµένα
8.957.389,55
129.071,15
(9.178.045,45)
(200.419,52)
(220.655,90)
(71.348,37)
0,00
95.350,87
(2.968.098,60)
(84.092,04)
(718.262,20)
(102.114,02)
0,00
(67.940,66)

Σύνολο
11.770.581,37
(12.824.146,44)
(1.053.565,07)
95.350,87
(3.052.190,64)
(1.039.406,94)
(67.940,66)

(980.591,52)

(3.907.016,70)

(230.144,22)

(5.117.752,44)

0,00

0,00

(559.583,95)

(559.583,95)

0,00

0,00

465.476,25

465.476,25

(980.591,52)
0,00

(3.907.016,70)
0,00

(324.251,92)
(144.122,77)

(5.211.860,14)
(144.122,77)

(980.591,52)

(3.907.016,70)

(468.374,69)

(5.355.982,91)

Χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα (καθαρά)
Αποτελέσµατα από
συγγενείς επιχειρήσεις
Καθαρά κέρδη προ
φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
περιόδου
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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
3.193.347,08
(3.393.760,81)
(200.413,73)
0,00
0,00
(217.213,34)
0,00

1/01/10-31/03/2010
Εκδοτικός
Μη
Τοµέας
Κατανεµηµένα
13.353.166,36
209.649,26
(14.066.839,85)
(327.694,32)
(713.673,49)
(118.045,06)
0,00
139.125,14
(4.387.908,80)
0,00
(908.290,18)
(41.096,65)
0,00
(830,80)

Σύνολο
16.756.162,70
(17.788.294,98)
(1.032.132,28)
139.125,14
(4.387.908,80)
(1.166.600,17)
(830,80)

(417.627,07)

(6.009.872,47)

(20.847,36)

(6.448.346,90)

0,00

0,00

(210.310,14)

(210.310,14)

0,00

0,00

(25.524,81)

(25.524,81)

(417.627,07)
0,00

(6.009.872,47)
0,00

(256.682,31)
1.508.550,63

(6.684.181,85)
1.508.550,63

(417.627,07)

(6.009.872,47)

1.251.868,32

(5.175.631,22)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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
2.684.120,67
(3.445.681,47)
(761.560,80)
0,00
0,00
(219.030,72)
(980.591,52)

1/01/11-31/03/2011
Εκδοτικός
Μη
Τοµέας
Κατανεµηµένα
8.957.389,55
0,00
(9.287.001,27)
0,00
(329.611,72)
0,00
0,00
121.122,78
(2.981.508,86)
0,00
(730.944,57)
0,00
(48.053,65)
(4.042.065,15)
73.069,13

Σύνολο
11.641.510,22
(12.732.682,74)
(1.091.172,52)
121.122,78
(2.981.508,86)
(949.975,29)
(48.053,65)
(4.949.587,54)

0,00

0,00

(548.024,62)

(548.024,62)

(980.591,52)
0,00

(4.042.065,15)
0,00

(474.955,49)
(127.138,10)

(5.497.612,16)
(127.138,10)

(980.591,52)

(4.042.065,15)

(602.093,59)

(5.624.750,26)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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
3.193.347,08
(3.393.760,81)
(200.413,73)
0,00
0,00
(217.213,34)
(417.627,07)

1/01/10-31/03/2010
Εκδοτικός
Μη
Τοµέας
Κατανεµηµένα
13.353.166,36
0,00
(14.066.839,85)
0,00
(713.673,49)
0,00
0,00
159.736,65
(4.335.007,98)
0,00
(908.290,18)
0,00
(827,12)
(5.956.971,65)
158.909,53

Σύνολο
16.546.513,44
(17.460.600,66)
(914.087,22)
159.736,65
(4.335.007,98)
(1.125.503,52)
(827,12)
(6.215.689,19)

0,00

0,00

(197.033,08)

(197.033,08)

(417.627,07)
0,00

(5.956.971,65)
0,00

(38.123,55)
1.499.053,34

(6.412.722,27)
1.499.053,34

(417.627,07)

(5.956.971,65)

1.460.929,79

(4.913.668,93)

Αντίστοιχα οι καταστάσεις των περιουσιακών στοιχείων κατά τοµέα παρουσιάζονται
παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
01/01/11-31/03/2011
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα πάγια
(Ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Άυλα περιουσικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές &
συγγενείς επιχειρήσεις
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Καθαρό Σύνολο
Ενεργητικού

Εκτυπωτικός
Τοµέας

Εκδοτικός Τοµέας

Μη
Κατανεµηµένα

Σύνολο

37.344.073,62

25.656.060,97

1.175.096,50

64.175.231,09

0,00

0,00

285.469,27

285.469,27

0,00
0,00

2.365.520,85
4.469.073,49

1.400.868,90
974.761,78

3.766.389,75
5.443.835,27

1.103.312,33
0,00

15.468.606,76
0,00

471.178,68
12.213.562,30

17.043.097,77
12.213.562,30

0,00

(14.005.722,78)

(1.061.163,90)

(15.066.886,68)

(5.866.750,15)

(6.009.212,63)

(50.902.710,46)

(62.778.673,24)

32.580.635,80

27.944.326,66

(35.442.936,93)

25.082.025,53
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ΟΜΙΛΟΣ
01/01/10-31/12/2010
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα πάγια
(Ιδιοχρησιµοποιούµενα)

Εκτυπωτικός
Τοµέας

Εκδοτικός Τοµέας

Μη
Κατανεµηµένα

30.862.053,91

30.315.253,67

Επενδύσεις σε ακίνητα

0,00

0,00

0,00

0,00

Άυλα περιουσικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
& συγγενείς επιχειρήσεις
Αποθέµατα

0,00

0,00

292.803,45

292.803,45

0,00
0,00

1.936.079,50
4.874.928,89

1.364.834,00
902.731,35

3.300.913,50
5.777.660,24

1.532.191,94
0,00

15.702.945,34
0,00

547.621,14
13.567.783,84

17.782.758,42
13.567.783,84

0,00

(13.484.169,85)

(902.317,85)

(14.386.487,70)

(4.955.698,73)

(6.611.068,22)

(49.259.004,91)

(60.825.771,86)

27.438.547,12

32.733.969,33

(29.910.060,95)

30.262.455,50

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

3.575.488,03

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/11-31/03/2011
Εκτυπωτικός
Μη
Τοµέας
Εκδοτικός Τοµέας Κατανεµηµένα

64.752.795,61

Σύνολο

35.299.808,37
0,00

25.362.383,51
0,00

0,00
2.337.942,70

60.662.191,88
2.337.942,70

0,00
0,00
1.103.312,33

1.672.256,00
4.469.073,49
15.429.104,48

1.355.874,83
0,00
0,00

3.028.130,83
4.469.073,49
16.532.416,81

0,00

0,00

11.433.949,19

11.433.949,19

0,00

(13.993.093,44)

0,00

(13.993.093,44)

Λοιπές Υποχρεώσεις

(5.866.750,15)

(4.215.172,09)

(48.444.346,12)

(58.526.268,36)

Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού

30.536.370,55

28.724.551,95

(33.316.579,40)

25.944.343,10

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώµατα πάγια
(Ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές &
συγγενείς επιχειρήσεις
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01/10-31/12/2010
Εκτυπωτικός
Μη
Τοµέας
Εκδοτικός Τοµέας Κατανεµηµένα

Σύνολο

30.862.053,91
0,00
0,00

30.315.253,67
0,00
0,00

0,00
2.342.886,04
98.868,86

61.177.307,58
2.342.886,04
98.868,86

0,00
0,00
1.532.191,94

1.672.256,00
4.874.778,89
15.672.083,64

1.355.874,83
0,00
0,00

3.028.130,83
4.874.778,89
17.204.275,58

0,00

0,00

12.643.264,11

12.643.264,11

0,00

(13.342.871,34)

0,00

(13.342.871,34)

Λοιπές Υποχρεώσεις

(4.955.698,73)

(4.867.895,84)

(46.809.505,55)

(56.633.100,12)

Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού

27.438.547,12

34.323.605,02

(30.368.611,71)

31.393.540,43
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.1 Ενσώµατα πάγια
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

( 01.01.- 31.03.2011)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
01/01/2011

Προσθήκες χρήσης

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
01/01/2011

Σύνολο
31/03/2011

Μεταφορές

Προσθήκες χρήσης

Σύνολο αποσβέσεων
31/03/2011

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31/03/2011

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

17.324.057,00

0,00

0,00

17.324.057,00

0,00

0,00

0,00

17.324.057,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.786.776,81

0,00

0,00

32.786.776,81

1.779.136,19

180.686,30

1.959.822,49

30.826.954,32

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

38.033.839,96

0,00

0,00

38.033.839,96

23.152.053,04

368.338,87

23.520.391,91

14.513.448,05

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1.455.546,54

0,00

-829.359,45

1.455.546,54

476.358,29

26.954,13

503.312,42

952.234,12

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.208.171,30

28.997,30

829.359,45

7.237.168,60

6.804.672,33

30.582,52

6.835.254,85

401.913,75

156.623,85

0,00

0,00

156.623,85

0,00

0,00

0,00

156.623,85

96.965.015,46

28.997,30

0,00

96.994.012,76

32.212.219,85

606.561,82

32.818.781,67

64.175.231,09

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

( 01.01.- 31.12.2010 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
01/01/2010

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύνολο 31/12/2010

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
01/01/2010

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

Σύνολο
αποσβέσεων
31/12/2010

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31/12/2010

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

17.324.057,00

0,00

0,00

17.324.057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.757.822,81

28.954,00

0,00

32.786.776,81

1.076.449,72

702.686,47

0,00

1.779.136,19

31.007.640,62

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

38.018.565,23

15.274,73

0,00

38.033.839,96

21.722.490,99

1.429.562,05

0,00

23.152.053,04

14.881.786,92

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

658.779,90

829.359,45

32.592,81

1.455.546,54

472.597,88

36.353,21

32.593,01

476.358,08

979.188,46

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

810.960,80

0,00

654.336,95

156.623,85

0,00

0,00

0,00

0,00

156.623,85

7.149.613,16

64.325,44

5.767,51

7.208.171,09

6.611.660,14

198.779,70

5.767,51

6.804.672,33

403.498,76

96.719.798,90

937.913,62

692.697,27

96.965.015,25

29.883.198,73

2.367.381,43

38.360,52

32.212.219,64

64.752.795,61

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Η

( 01.01.- 31.03.2011)

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
(Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
01/01/2011

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Προσθήκες χρήσης Σύνολο 31/03/2011

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
01/01/2011

Σύνολο
αποσβέσεων
31/03/2011

Προσθήκες
χρήσης

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31.03/2011

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

17.324.057,00

0,00

17.324.057,00

0,00

0,00

0,00

17.324.057,00

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

29.971.784,21

0,00

29.971.784,21

1.307.029,63

175.742,96

1.482.772,59

28.489.011,62

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.852.457,63

0,00

37.852.457,63

23.104.440,50

341.889,68

23.446.330,18

14.406.127,45

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

575.179,91

0,00

575.179,91

449.443,85

6.347,15

455.791,00

119.388,91

6.949.189,23

28.757,30

6.977.946,53

6.634.446,42

19.893,21

6.654.339,63

323.606,90

92.672.667,98

28.757,30

92.701.425,28

31.495.360,40

543.873,00

32.039.233,40

60.662.191,88

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.814.992,60

0,00

2.814.992,60

472.106,56

4.943,34

477.049,90

2.337.942,70

ΣΥΝΟΛΑ (Β)

2.814.992,60

0,00

2.814.992,60

472.106,56

4.943,34

477.049,90

2.337.942,70

95.487.660,58

28.757,30

95.516.417,88

31.967.466,96

548.816,34

32.516.283,30

63.000.134,58

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

ΣΥΝΟΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Η

( 01.01.- 31.12.2010 )

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ (Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)

Υπόλοιπο
01/01/2010

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύνολο 31/12/2010

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/01/2010

Προσθήκες
περιόδου

Μειώσεις
περιόδου

Σύνολο
αποσβέσεων
31/12/2010

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
31/12/2010

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

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

29.942.830,21

28.954,00

0,00

29.971.784,21

660.643,03

646.386,60

0,00

1.307.029,63

28.664.754,58

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.838.727,63

13.730,00

0,00

37.852.457,63

21.689.320,32

1.415.120,18

0,00

23.104.440,50

14.748.017,13

607.772,72

0,00

32.592,81

575.179,91

453.468,99

28.567,66

32.592,80

449.443,85

125.736,06

6.892.138,55

62.818,19

5.767,51

6.949.189,23

6.483.982,56

156.231,37

5.767,51

6.634.446,42

314.742,81

92.605.526,11

105.502,19

38.360,32

92.672.667,98

29.287.414,90

2.246.305,81

38.360,31

31.495.360,40

61.177.307,58

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.814.992,60

0,00

0,00

2.814.992,60

415.806,69

56.299,87

0,00

472.106,56

2.342.886,04

ΣΥΝΟΛΑ (Β)

2.814.992,60

0,00

0,00

2.814.992,60

415.806,69

56.299,87

0,00

472.106,56

2.342.886,04

95.420.518,71

105.502,19

38.360,32

95.487.660,58

29.703.221,59

2.302.605,68

38.360,31

31.967.466,96

63.520.193,62

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

ΣΥΝΟΛΑ
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια, κατά την 31/03/2011 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 στην εύλογη αξία τους είχε γίνει κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Λ.Π. την
1/1/2004.
Οι λογιστικές αξίες των ακινήτων, που θα είχαν αναγνωρισθεί εάν αυτά τηρούνταν
λογιστικά βάσει της µεθόδου του κόστους, θα ανέρχονταν στο ποσό των 32.354.839,41 €.
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 € 526.413,44 και € 536.363,31 αύξησαν το κόστος των πωληθέντων
προϊόντων αντίστοιχα, κατά € 3.296,78 και € 41.187,00 τα έξοδα διάθεσης αντίστοιχα και
τα διοικητικά έξοδα κατά € 19.106,12 και € 36.345,67 αντίστοιχα.
Την 31/03/2011 υφίστανται εµπράγµατα βάρη ύψους 47.500.000,00 € για εξασφάλιση
οµολογιακών δανείων το ύψος των οποίων στις 31/03/2011 ανέρχονταν στο ποσό των
38.000.000,00 €.
6.2 Επενδύσεις σε ακίνητα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης

Κτίρια & κτιριακές
εγκαταστάσεις
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης

31/3/2010
Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

2.814.992,60 Κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

2.814.992,60

Προσθήκες 01/01/-31/03/2011
Κατά την 31η Μαρτίου 2011

0,00 Προσθήκες 01/01/-31/03/2010
2.814.992,60 Κατά την 31η Μαρτίου 2010

0,00
2.814.992,60

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2011

(472.106,56) Κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

(415.806,69)

Προσθήκες 01/01/-31/03/2011

(4.943,34) Προσθήκες 01/01/-31/03/2010

(14.074,97)

Κατά την 31η Μαρτίου 2011

(477.049,90) Κατά την 31η Μαρτίου 2010

(429.881,66)

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31η Μαρτίου 2011

Αναπόσβεστη αξία
2.337.942,70 Κατά την 31η Μαρτίου 2010

2.385.110,94

Η κατασκευή του ανωτέρω κτιρίου ολoκληρώθηκε στο 2006 και µεταταγενέστερα
εκµισθώθηκε σε συγγενή εταιρεία η οποία πλέον είναι θυγατρική.

39

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

6.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικό
395.968,40
102.601,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395.968,40
102.601,19

Υπόλοιπα 01.01.2011
Προσθήκες χρήσης (01.01.2011-31.03.2011)
Υπεραξία απόκτησης θυγατρικής
∆ιαγραφή υπεραξίας απόκτησης θυγατρικής
Σύνολο 31.03.2011
Υπόλοιπα αποσβέσεων 01.01.2011
Αποσβέσεις χρήσης 01.01.2011-31.03.2011
Σύνολο αποσβέσεων 31.03.2011

103.164,95
7.334,18
110.499,13

3.732,33
0,00
3.732,33

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03.2011

285.469,27

98.868,86

6.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

31/3/2011
490.021,30
2.365.520,85
910.847,60
3.766.389,75

ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΟ 2011
121.161,04
429.441,35
(85.126,14)
465.476,25

31/12/2010
368.860,26
1.936.079,50
995.973,74
3.300.913,50

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΑΕ & ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ)
PLANATECH A.E.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (PLANATECH A.E.)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
MEDIATEL A.E.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ A.E.)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

31/3/2011

Μεταβολές στο
2011

31/12/2010

146.443,09
737.872,34

0,00
0,00

146.443,09
737.872,34

(884.315,43)
2.460.000,00
(2.410.000,00)
50.000,00

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

(884.315,43)
2.460.000,00
(2.410.000,00)
50.000,00

1.108.800,00
1.672.256,00
821.236,83
(624.162,00)
2.978.130,83
3.028.130,83

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

1.108.800,00
1.672.256,00
821.236,83
(624.162,00)
2.978.130,83
3.028.130,83
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6.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Ο ανωτέρω λογαριασµός αφορά κυρίως στις δοθείσες εγγυήσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λοιπές εγγυήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
3.686,89
3.686,89
3.686,89
3.686,89

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010
2.936,89
2.936,89
2.936,89
2.936,89

Οι δοσµένες εγγυήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου 5%.
Τα µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων που καταβλήθηκαν από
τον όµιλο και την εταιρεία ήταν από 01/01- 31/03/2011 € 9.057,69 και από 01/01-31/03/2010
€ 8.535,00.

6.6 Αποθέµατα
Τα κατά οµάδα υπόλοιπα, σε αξίες, έχουν ως εξής:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Εµπορεύµατα
Προϊόντα
Υποπροϊόντα
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Αναλώσιµα υλικά
Προβλέψεις απαξιωσης αποθεµάτων
Ανταλλακτικά παγίων
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΥ
31/3/2011
31/12/2010
765.071,05
652.730,26
1.043.709,77
870.160,24
21.409,07
18.006,09
2.199.574,91
2.920.378,80
295.149,96
201.710,65
(80.000,00)
(80.000,00)
1.198.920,51
1.194.674,20
5.443.835,27
5.777.660,24

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/3/2011
31/12/2010
280.951,97
169.635,66
618.792,99
529.614,85
21.409,07
18.006,09
2.074.231,58
2.781.253,74
274.767,37
181.594,35
0,00
0,00
1.198.920,51
1.194.674,20
4.469.073,49
4.874.778,89

6.7 ∆ιαθέσιµα 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.
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ΟΜΙΛΟΥ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου
EUROBANK S.A.
ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε.
ΑΠΑΞΙΩΣΗ (ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ
Α.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2,68%

0,16

ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
31/3/2011
ΣΤΟ 2011
161.880,80
1.861.629,20

31/12/2010
1.699.748,40

240.403,97
9.391,05

13.672,13
0,00

226.731,84
9.391,05

(9.391,05)

0,00

(9.391,05)

2.102.033,17

175.552,93

1.926.480,24

Οι µετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. και τα Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK
S.A. αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους 31/03/2011 και απεικονίζονται στα µη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν γνωρίζει πότε θα τα
ρευστοποιήσει. Το ανωτέρω κονδύλι της υπεραξίας που προέκυψε από την αποτίµησή τους
µεταφέρθηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση στο λογ/σµο «Αποθεµατικά από την αποτίµηση
των χρηµ/οικονοµικών περιουσιακών στοιχείων».

6.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι κυριότερες κατηγορίες των απαιτήσεων έχουν ως εξής:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ.
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
Προπληρωθέντα έξοδα
Λογαριασµοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων
Αγορές υπό παραλαβή
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Λοιποί χρεώστες
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΥ
31/3/2011
31/12/2010
33.984,18
45.140,74
180.227,23
353.907,28
0,00
0,00
82.584,69
216.673,51
245.312,83
61.166,19
15.815,87
30.462,88
0,00
815.393,54
65.824,86
88.384,62
397.366,81
252.415,33
1.021.116,47
1.863.544,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/3/2011
31/12/2010
23.683,36
32.566,15
160.060,31
335.242,51
0,00
0,00
82.584,69
216.673,51
242.198,29
52.261,50
0,00
14.647,01
0,00
815.393,54
65.824,86
88.384,62
746.777,42
536.296,79
1.321.128,93
2.091.465,63

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

ΟΜΙΛΟΥ
31/3/2011
31/12/2010
10.176.629,63
10.590.278,96
1.796,07
1.796,07
895.050,08
633.201,75
2.413.765,63
2.425.140,39
7.389.971,69
7.966.214,17
0,00
242,41
(3.834.115,33)
(3.834.115,33)

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/3/2011
31/12/2010
9.992.112,88
10.354.960,33
0,00
0,00
835.050,08
573.201,75
2.413.765,63
2.425.140,39
7.044.971,69
7.604.214,17
0,00
242,41
(3.753.483,47)
(3.753.483,47)

ΣΥΝΟΛΟ

17.043.097,77

17.782.758,42

16.532.416,81

17.204.275,58

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 3.234.115,33 για τις οποίες έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη
αποµείωσης.
∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από
πελάτες, καθώς υπάρχει διασπορά πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος ελαχιστοποιείται.
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες.

6.9 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας και τραπεζικές
καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
ΟΜΙΛΟΥ
31/3/2011
31/12/2010
38.867,16
43.491,58
1.021.606,32
1.601.102,25
1.060.473,48
1.644.593,83

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/3/2011
31/12/2010
35.217,14
39.062,74
209.581,83
831.998,14
244.798,97
871.060,88

6.10 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
Μετοχικό Κεφάλαιο : ∆ιαιρούµενο σε
54.547.634 ονοµαστικές µετοχές, µε αξία
κάθε µετοχής 0,50 €.
(Ανάλυση στην Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων)
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο

27.273.817,00

248.451,67

27.273.817,00

248.451,67

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010

27.273.817,00

248.451,67

27.273.817,00

248.451,67

6.11 ∆άνεια (οµολογιακά & βραχυπρόθεσµα) & λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΟΜΙΛΟΥ 31.03.2011
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

LEASING

ΣΥΝΟΛΟ

37.590.000,02

0,00

0,00

37.590.000,02

0,00

0,00

13.841,05

13.841,05

2.255.000,00
39.845.000,02

8.370.838,89
8.370.838,89

0,00
13.841,05

10.625.838,89
48.229.679,96

ΟΜΙΛΟΥ 31.12.2010
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ
34.540.000,02

0,00

0,00

0,00

2.320.000,00
36.860.000,02

9.723.501,23
9.723.501,23
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LEASING

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 34.540.000,02

16.412,89

16.412,89

0,00 12.043.501,23
16.412,89 46.599.914,14
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.03.2011
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ

LEASING

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

36.200.000,00

0,00

0,00

36.200.000,00

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

1.800.000,00
38.000.000,00

8.025.788,75
8.025.788,75

0,00
0,00

9.825.788,75
46.025.788,75

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2010
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΕΦ.ΚΙΝΗΣΗΣ
33.200.000,00

0,00

LEASING

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

33.200.000,00

1.800.000,00

9.404.411,14

0,00

11.204.411,14

35.000.000,00

9.404.411,14

0,00

44.404.411,14

(1) Στις 12 Μαΐου 2010 η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση µε την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για
την

έκδοση

κοινού

οµολογιακού

δανείου

επταετούς

διάρκειας,

εµπραγµάτως

εξασφαλισµένου, ύψους 25 εκατ. Ευρώ µε σκοπό την χρηµατοδότηση γενικών
επιχειρηµατικών αναγκών. Στις 31/03/2011 η οφειλή ανέρχονταν στο ποσό των
20.000.000,00 € και για το ποσό αυτό έχουν εκδοθεί 2.000.000 οµολογίες οι οποίες έχουν
ενσωµατωθεί σε 5 τίτλους ονοµαστικής αξίας κάθε τίτλου 3.000.000,00 € και 2 τίτλων
ονοµαστικής αξίας 2.500.000,00 €.
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 31/03/2011 η οφειλή ανέρχονταν στο ποσό των 18.000.000,00
€ και για το ποσό αυτό έχουν εκδοθεί 18.000.000 οµολογίες ονοµαστικής αξίας κάθε
οµολογίας 1 € οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί σε 50 τίτλους.
(2) Το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας την 31.03.2011 είχε υπόλοιπο € 8.025.788,75.
(3) Το Leasing του Οµίλου αφορά µισθωµένα οχήµατα και λήγει στις 6/7/2012.
Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω µακροπρόθεσµων & βραχυπρόθεσµων δανείων και οφειλών
έχει ως εξής:

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

31/3/2011
18.225.788,75
21.600.000,00
6.200.000,00
46.025.788,75
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31/12/2010
16.004.411,14
21.600.000,00
6.800.000,00
44.404.411,14
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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 548.024,62 €.
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%

Αύξηση/
Επίδραση στο Επίδραση στα αποτελέσµατα
(Μείωση) χρηµ/κό κόστος
προ φόρων
2,38%
150.682,95
-5.362.543,09
2,88%
301.365,91
-5.513.226,05
3,38%
452.048,86
-5.663.909,00
3,88%
602.731,81
-5.814.591,95
1,38%
-150.682,95
-5.061.177,19
0,88%
-301.365,91
-4.910.494,23
0,38%
-452.048,86
-4.759.811,28
-0,12%
-602.731,81
-4.609.128,33

6.11 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
11.959.375,69
11.648.592,41
11.959.375,69
11.648.592,41

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010
10.081.922,24
9.823.594,57
10.081.922,24
9.823.594,57

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. Εντός του 2010, η Εταιρεία
ανέθεσε σε αναγνωρισµένους εκτιµητές, τη σύνταξη νέας αναλογιστικής µελέτης εκτίµησης
των υποχρεώσεων προς τους εργαζόµενους , σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, µε σηµείο αναφοράς
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την 31/12/2010. 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 4,1% .

•

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών βάσει του µέσου ετήσιου µακροχρόνιου πληθωρισµού
5%.

Η κίνηση των προβλέψεων για Παροχές στους εργαζοµένους στην κλειόµενη χρήση είχε ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΥ
ποσά σε €
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2011
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.0131.03.11
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.0131.03.11
Υπόλοιπο µακροπρόθεσµης
υποχρέωσης την 31.03.11

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ποσά σε €

11.648.592,41

9.823.594,57

445.035,37

392.579,76

(134.252,09)

(134.252,09)

11.959.375,69

10.081.922,24

Το απασχολούµενο προσωπικό την 31/03/2011 ανερχόταν για µεν την εταιρεία σε 805
άτοµα (508 υπάλληλοι, 111 εργάτες και 186 µε διαλείπουσα εργασία), για δε τον όµιλο σε
907 άτοµα (597 υπάλληλοι, 123 εργάτες και 187 µε διαλείπουσα εργασία). Αντίστοιχα την
31/03/2010 ανερχόταν για µεν την εταιρεία σε 916 άτοµα (572 υπάλληλοι, 135 εργάτες και
209 µε διαλείπουσα εργασία), για δε τον όµιλο σε 1.036 άτοµα (675 υπάλληλοι, 152 εργάτες
και 209 µε διαλείπουσα εργασία). Η υποχρέωση για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης
προσωπικού προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας
αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών
καταστάσεων. Η εκτιµούµενη κατά την 31/03/2011 υποχρέωση, έχει λογιστικά αποτυπωθεί
και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆.Λ.Π. 19.

6.13 Λοιπές προβλέψεις

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
716.000,00
676.000,00
716.000,00
676.000,00
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010
616.000,00
576.000,00
616.000,00
576.000,00

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

Η συνολική σχηµατισµένη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου στις 31/03/2011
ανέρχεται σε 616.000,00 € για τις ανέλεγκτες χρήσεις.

6.14 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού (Αναβαλλόµενα έσοδα)
Η επιχορήγηση έχει ληφθεί µε βάση το Νόµο 2601/98 για επενδύσεις στις κτιριακές και
µηχανολογικές

εγκαταστάσεις

του

εργοστασιακού

συγκροτήµατος

Κορωπίου

και

εισπράχθηκε σε δύο ισόποσες δόσεις των € 2.289.069,73 το 1999 και 2001 αντίστοιχα. Οι
επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων 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. Επίσης η συγγενής εταιρεία «PLANATECH A.E.» έχει λάβει επιχορήγηση ποσού
92.453,73 € για επενδυτικό σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ράσης
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Μέτρο 3.2 του ε.π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ».
Οι απoσβεσθείσες επιχορηγήσεις παγίων εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αρχική Επιχορήγηση
Μείον: Αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
4.670.593,19 4.578.139,46
2.896.910,20 2.781.155,72
1.768.135,36 1.796.983,74
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010
4.578.139,46 4.578.139,46
2.876.108,12 2.849.571,08
1.702.031,34 1.728.568,38
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6.15 Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010

31/3/2011

31/12/2010

Προµηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .

8.505.648,08

7.759.984,29

8.456.354,83

7.943.441,79

Επιταγές πληρωτέες

1.609.129,48

1.951.740,22

1.438.131,22

1.842.200,94

10.114.777,56

9.711.724,51

9.894.486,05

9.785.642,73

Πιστωτές διάφοροι
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες

823.551,77

1.583.304,89

805.849,74

1.264.226,54

Μερίσµατα πληρωτέα

134.004,88

134.004,88

134.004,88

134.004,88

∆ικαιούχοι εγγυήσεων

31.267,89

31.076,18

31.267,89

31.267,89

Εκκρεµείς πιστώσεις Τραπεζών

64.351,35

66.930,35

64.351,35

66.930,35

100.526,03

100.526,03

100.526,03

100.526,03

Υποχρεώσεις προς µετόχους
Λοιπές υποχρεώσεις

1.653.782,06

597.716,19

966.793,56

19.212,20

2.807.483,98

2.513.558,52

2.102.793,45

1.616.167,89

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
36.825,04

14.549,29

35.804,03

0,00

Φ.Μ.Υ. – Ε.Ε.

Φ.Π.Α.

301.299,45

689.009,12

293.112,29

629.595,59

Λοιποί Φόροι –τέλη

114.736,13

107.856,13

114.431,73

107.856,13

813,02

3.850,07

813,02

3.850,07

453.673,64

815.264,61

444.161,07

741.301,79

1.117.774,59

501.917,38

1.015.181,61

431.083,83

144.740,68

354.958,16

140.212,26

295.237,59

Επικουρικά Ταµεία

40.605,20

99.700,80

40.605,20

85.320,44

Αγγελιόσηµο

10.568,17

4.375,67

10.568,17

4.375,67

1.313.688,64

960.952,01

1.206.567,24

816.017,53

477.788,89

485.514,08

445.611,66

484.267,43

15.167.412,71

14.487.013,73

14.093.619,47

13.443.397,37

Αγγελιόσηµο
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
ΙΚΑ ΤΕΑΜ
Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης

∆εδουλευµένα έξοδα & τόκοι
ΣΥΝΟΛΟ

Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις στις 31/03/2011 είναι πληρωτέες εντός της επόµενης χρήσης,
εκτός των υποχρεώσεων προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, συνολικού ποσού 423.524,02
€ για την Εταιρεία και 447.974,06 € για τον Όµιλο, που αφορούν δόσεις ρυθµίσεων ΙΚΑ.
6.16 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
01.01.11-31.03.11 01.01.10-31.12.10 01.01.11-31.03.11 01.01.10-31.12.10
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)

4.956,20

3.755,54

0,00

0,00

14.206.431,93

14.152.320,14

13.753.759,79

13.690.497,78

(6.180.179,64)

(6.022.841,36)

(6.089.577,42)

(5.939.177,31)

8.026.252,29

8.129.478,79

7.664.182,37

7.751.320,47
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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:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/12/2010
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΑΝΑΒΑΛ. ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΤΙΜ. ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ Ι.Κ.Α.
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/12/2010

723.757,00

723.757,00

723.757,00

723.757,00

10.985.333,97
2.359.667,99
0,00
115.895,81

11.004.657,82
2.297.828,83
0,00
104.299,33

10.875.945,38
2.016.384,44
0,00
115.895,81

10.875.945,38
1.964.718,91
0,00
104.299,33

0,00

0,00

0,00

0,00

21.777,16
14.206.431,93

21.777,16
14.152.320,14

21.777,16
13.753.759,79

21.777,16
13.690.497,78

2.259.593,40
1.048.995,16
2.846.895,34
24.695,74
6.180.179,64
8.026.252,29

2.259.593,40
1.048.995,16
2.714.252,80
0,00
6.022.841,36
8.129.478,79

2.259.593,40
1.048.995,16
2.757.438,23
23.550,63
6.089.577,42
7.664.182,37

2.259.593,40
1.048.995,16
2.630.588,75
0,00
5.939.177,31
7.751.320,47

Ο αναβαλλόµενος φόρος παρακολουθείται συµψηφιστικά (απαίτηση – υποχρέωση) και το
υπόλοιπο που προκύπτει (χρεωστικό ή πιστωτικό) εµφανίζεται αντίστοιχα στο Ενεργητικό ή
το Παθητικό .
Όσον αφορά τις φορολογικές απαιτήσεις από σωρευµένες φορολογικές ζηµιές η Εταιρεία
προτίθεται να τις διαγράφει µε βάση την αρχή της πενταετίας που προβλέπεται από τη
φορολογική νοµοθεσία αρχής γενοµένης από τη χρήση 2006.
Έτσι µέσα στη χρήση 2011 πρόθεση της είναι να διαγράψει το ποσό € 2.178.397,86 που
αφορά τη σωρευµένη αναβαλλόµενη απαίτηση από φορολογική ζηµιά που σχηµατίστηκε
µέχρι 31.12.2006. Επίσης η Εταιρεία στα πλαίσια του ∆.Λ.Π. 12 και εφαρµόζοντας την αρχή
της συντηρητικότητας αποφάσισε στην παρούσα συγκυρία σε συνδυασµό και µε τις
προοπτικές του κλάδου να µην λογιστικοποιεί εφεξής αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
για εκάστοτε τρέχουσες φορολογικές ζηµιές.
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 ∆ΛΠ 12 παραγρ. 47, έχει
αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζοντας την διαφορά ως έσοδο /
έξοδο από Φόρο Εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου.
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίστηκε ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΥ
01/01/11-31/03/11
(5.211.860,14)
0,20

Κέρδη, προ φόρων, ως ο λογ/σµός αποτελεσµάτων
Φορολογικός συντελεστής
Φόροι εισοδήµατος, βάσει του ονοµαστικού συντελεστή
Φόροι που αναλογούν σε µη φορολογηθέντα και ειδικώς
φορολογηθεντά κέρδη
Φόρος επί µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών
Προβλεψη για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
&λοιποί φόροι προηγουµ.χρήσης

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης/(ελαφρυνσης)

1/1/10-31/12/10
01/01/11-31/03/11 1/1/10-31/12/10
(25.889.439,14)
(5.497.612,16) (26.784.292,70)
0,24
0,20
0,24

50.888,86

(6.572.423,61)

87.138,10

(6.428.230,24)

0,00

(62.543,21)

0,00

(62.543,21)

0,00

605.325,02

0,00

596.898,49

40.000,00

210.000,00

40.000,00

160.000,00

0,00

26.059,67

0,00

26.059,67

0,00

640.411,20

0,00

630.612,03

Φόρος εισπρακτέων µερισµάτων
Αναστροφή µέρους των φορολογικών
απαιτήσεων/υποχρεώσεων λόγω αλλαγής φορολογικών
συντελεστών
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων λόγω
λόγω διαγραφής ζηµιών προηγουµένων χρήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

53.233,91

770.102,16

0,00

0,00

144.122,77

(4.383.068,76)

127.138,10

(5.077.203,26)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01/11-31/03/11

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1/10-31/12/10

01/01/11-31/03/11

1/1/10-31/12/10

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης (Μητρικής)
Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης (Θυγατρικών)

0,00
33.324,33

6.731.334,02
223.031,83

0,00
0,00

6.731.334,02
0,00

Από πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού χρήσης

51.983,02

(432.579,44)

51.665,53

(388.571,85)

Από µεταφορά δαπανών πολυετούς απόσβεσης σε δαπάνες
Αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων
Προβλέψεων επισφαλών πελατών
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Από διαφορά αποσβέσεων παγίων
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου & φόροι
προηγούµενων χρήσεων
Τακτοποίηση leasing
∆ιαφορές από µεταβολή φορολογικών συντελεστών και αναστροφή
αναβαλλόµενων φόρων

304,39
12.243,65
0,00
97.855,39

0,00
59.588,06
111.672,36
6.693.046,83

0,00
11.596,48
0,00
63.262,01

0,00
55.594,13
111.672,36
6.510.028,66

132.520,13

649.680,42

126.849,48

602.429,09

40.000,00
0,00

210.000,00
13.724,61

40.000,00
0,00

160.000,00
13.724,61

0,00

640.411,20

0,00

630.612,03

23.550,63
0,00

0,00
26.059,67

23.550,63
0,00

0,00
26.059,67

45.907,40
241.978,16
144.122,77

770.102,16
2.309.978,06
(4.383.068,76)

0,00
190.400,11
127.138,10

0,00
1.432.825,40
(5.077.203,26)

Από ρύθµιση Ι.Κ.Α.
Φόρος εισπρακτέων µερισµάτων
Αναστροφή µέρους των φορολογικών απαιτήσεων λόγω λόγω
διαγραφής ζηµιών προηγουµένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7.1 Πωλήσεις
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έσοδα από πώληση εφηµερίδων κ.λ.π.
Έσοδα από πώληση λοιπών προϊόντων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από πωλήσεις Εµπορευµάτων
Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
6.935.361,98
12.396.829,32
68.734,98
93.909,77
3.509.960,12
3.993.090,95
1.061.481,44
104.317,07
195.042,85
168.015,59
11.770.581,37
16.756.162,70
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
6.935.361,98
12.396.829,32
0,00
0,00
3.506.870,57
3.988.527,75
1.006.809,95
-5.560,01
192.467,72
166.716,38
11.641.510,22
16.546.513,44

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

7.2 Κόστος πωληθέντων
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Κοστος αποθεµατων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα προβολής διαφηµίσεων
Ενοίκια
Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στο
κόστος πωληθέντων
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
3.188.085,24
4.635.892,27
6.680.695,70
8.397.875,39
536.363,31
571.353,12
6.951,13
11.905,17
0,00
1.023,21
9.743,43
3.332,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
3.162.787,33
4.532.617,84
5.896.792,14
7.477.094,99
526.413,44
564.175,52
6.951,13
9.905,17
0,00
1.023,21
9.743,43
3.332,00

2.402.307,63

4.166.913,82

3.129.995,27

4.872.451,93

12.824.146,44

17.788.294,98

12.732.682,74

17.460.600,66

7.3 Άλλα έσοδα
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
95.350,87
139.125,14
95.350,87
139.125,14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
121.122,78
159.736,65
121.122,78
159.736,65

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

7.4 Έξοδα πωλήσεων

ΕΞΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα προβολής διαφηµίσεων
Ενοίκια
Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στα έξοδα
διάθεσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
372.865,63
453.639,90
41.187,00
13.048,42
65.046,41
147.903,15
542.853,51
798.101,17
513,99
0,00
2.029.724,10
3.052.190,64

2.975.216,16
4.387.908,80

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
352.857,59
426.474,77
3.296,78
3.919,43
63.996,80
146.856,43
542.238,51
797.659,27
0,00
0,00
2.019.119,18
2.981.508,86

2.960.098,08
4.335.007,98

7.5 Έξοδα διοίκησης
ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα προβολής διαφηµίσεων
Ενοίκια
Λοιπά εξοδα ενσωµατωµένα στα έξοδα διοίκησης
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
584.030,52
700.200,59
36.345,67
29.900,34
5.486,59
7.093,78
1.544,40
9.518,75
0,00
1.914,37
411.999,75
417.972,34
1.039.406,94
1.166.600,17
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
536.630,30
677.186,74
19.106,12
22.717,74
4.436,98
6.047,06
1.544,40
9.518,75
0,00
0,00
388.257,49
410.033,23
949.975,29
1.125.503,52

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2011 – 31.03.2011 - Ποσά σε €

7.6 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
(566.978,32) (221.023,19)
7.394,37
10.713,05
(559.583,95) (210.310,14)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2011
31/3/2010
(548.024,62) (203.422,88)
0,00
6.389,80
(548.024,62) (197.033,08)

7.7 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/3/2011
31/3/2010
121.161,04
(95.623,80)
(85.126,14)
248.294,00
429.441,35
(178.195,01)
465.476,25
(25.524,81)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ Α.Ε.
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

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. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Εταιρεία στις 31.03.2011 έχει δώσει εγγυήσεις συνολικού ύψους 3.000.000,00 € υπέρ της
συγγενικής εταιρείας PLANATECH Α.Ε., για τις οποίες δεν έχει ληφθεί κάποια εξασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις της PLANATECH ΑΕ προς τις Τράπεζες κατά την 31/03/2011, που έχει
εγγυηθεί η εταιρεία µας ανέρχονταν στο ποσό των 2.190.050,16 €.
Η εταιρεία έχει εκδώσει υπέρ τρίτων εγγυητικές καλής εκτέλεσης ύψους 42.745,00 €.
Επίσης, υφίστανται εκκρεµείς δίκες µόνο κατά της µητρικής εταιρείας κυρίως από
δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιµάται ότι δεν θα έχει
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση.

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
∆εν υπάρχουν ουσιώδεις δεσµεύσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
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10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΗ
10.01 Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες 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 31/03/2011, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 µε αυτήν
µέρη, έχουν ως εξής:
1/1/- 31/03/2011
Α . ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ A.E
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
PLANATECH ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ
Β . ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
MEDIATEL ΑΕ
ΑΡΓΟΣ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ

748.300,00

1.336.989,18
1.336.989,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.085.289,18

748.300,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
885,00
377,73
26.820,52
28.083,25
1.427.527,59
49.650,50

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/03/2011
∆ΟΘΕΙΣΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
870,00
438.337,71
0,00
468,24
191,71
0,00
473.472,36
58,69
3.000.000,00
474.810,60
438.588,11
3.000.000,00

1.477.178,09

83.479,66
127.679,98
502.443,21
713.602,85

589,00
25.088,50
0,00
25.677,50

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

1.505.261,34

1.188.413,45

464.265,61

3.000.000,00

Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης της εταιρείας καθώς και του
οµίλου στις 31/03/2011 ανέρχονται στο ποσό των 74.731,07 €. Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις
της εταιρείας αλλά και του οµίλου προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης στις
31/03/2011 ανέρχονται στο ποσό των 143.718,39 €.

10.02 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ιδιότητά τους αυτή έλαβαν ως
αµοιβή από την εταιρεία από 01/01/2011 – 31/03/2011 το ποσό των € 243.654,97. Για την
ιδιότητά τους ως στελέχη της εταιρείας εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου έλαβαν το ποσό των € 39.211,74.

11. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Aπό την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και µετά, δεν υπάρχουν αλλά
ουσιώδη γεγονότα για οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
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Αθήνα, 27 Μαϊου 2011

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Μαριάνθη Χρ. Τεγοπούλου
Κ 217468/1978

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευάγγελος Χρ. Τάτσης
Ρ 673041/1994
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X.K. TE°O¶OY§O™ EK¢O™EI™ A.E.
TPIMHNIAIE™ OIKONOMIKE™ KATA™TA™EI™
01.01.20011 - 31.03.2011 – ¶ÔÛ¿ ÛÂ A

™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™ ¶EPIO¢OY 01/01/2011 – 31/03/2011

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

™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ 31 M·ÚÙ›Ô˘ 2011
(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: 27 M·˝Ô˘ 2011.
NﬁÌÈÌÔ˜ EÏÂÁÎÙ‹˜: ªÂÏ¤ÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ™È·ÛÙ¿ıË˜ (AM ™OE§ 12181).
EÏÂÁÎÙÈÎ‹ EÙ·ÈÚÂ›·: ™O§ ·.Â.Ô.Â.
T‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÈÛÎﬁËÛË˜: °ÓÒÌË ÌÂ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜.
1.1 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ OIKONOMIKH™ £E™H™

1.3 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ METABO§øN I¢IøN KEºA§AIøN

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

ETAIPEIA

OMI§O™
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
π¢π∞ ∫∂º∞§∞π∞ KAI Y¶OXPEø™EI™
MÂÙÔ¯ÈÎﬁ KÂÊ¿Ï·ÈÔ
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ
™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌËÙÚÈÎ‹˜ (·)
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜ (‚)
™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·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 (‰)
™YNO§O π¢πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ KAI
Y¶OXPEø™EøN (Á)+(‰)

31/3/2011

31/12/2010

31/3/2011

31/12/2010

64.175,23)
0,00)
4.051,86)
8.029,94)
5.443,84)
17.043,10)
4.183,62)
102.927,59)

64.752,80
0,00
3.593,72
8.133,16
5.777,66
17.782,76
5.434,62
105.474,72

60.662,19)
2.337,94)
3.127,00)
7.667,12)
4.469,07)
16.532,42)
3.667,96)
98.463,70)

61.177,31
2.342,89
3.127,00
7.754,24
4.874,78
17.204,28
4.889,01
101.369,51

27.273,82)
(2.323,47)
24.950,35)
131,68)
25.082,03)
37.590,00)
14.457,36)
10.625,84)
15.172,36)
77.845,56)

27.273,82
2.830,94
30.104,76
157,70
30.262,46
34.540,00
14.137,99
12.043,50
14.490,77
75.212,26

27.273,82)
(1.329,48)
25.944,34)
0,00)
25.944,34)
36.200,00)
12.399,95)
9.825,79)
14.093,62)
72.519,36)

27.273,82
4.119,72
31.393,54
0,00
31.393,54
33.200,00
12.128,16
11.204,41
13.443,40
69.975,97

102.927,59)

105.474,72

98.463,70)

101.369,51

1.2 ™TOIXEIA KATA™TA™H™ ™YNO§IKøN E™O¢øN
(¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ)

K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·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)
K·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
ñI‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ MËÙÚÈÎ‹˜
ñ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜
§ÔÈ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (B)
™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¤ÛÔ‰· ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ (A) + (B)
K·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
ñI‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ MËÙÚÈÎ‹˜
ñ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· MÂÈÔ„ËÊ›·˜
K¤Ú‰Ë / (˙ËÌ›Â˜) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ – ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ A)
K¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

31/3/2011

O M I § O ™
31/3/2010

11.770,58)
(1.053,57)
(5.117,75)
(5.211,86)
(5.355,98)

16.756,16)
(1.032,13)
(6.448,35)
(6.684,18)
(5.175,63)

(5.329,97)
(26,01)
175,55)
(5.180,43)

(5.121,21)
(54,42)
(97,40)
(5.273,03)

(5.154,42)
(26,01)
(0,0760)

(5.218,61)
(54,42)
(0,0939)

(4.532,70)

(5.862,89)

™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
(01.01.2011 Î·È 01.01.2010 ·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˘
(31.03.2011 Î·È 31.03.2010 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)

31/3/2010

31/3/2011

31/3/2010

30.262,46)

53.408,30)

31.393,54)

54.801,58)

(5.180,43)

(5.273,03)

(5.449,20)

(4.989,92)

25.082,03)

48.135,27)

25.944,34)

49.811,66)

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

OMI§O™

ETAIPEIA

1/1/2011
31/3/2011

1/1/2010
31/3/2010

1/1/2011
31/3/2011

1/1/2010
31/3/2010

(5.211,86)

(6.684,18)

(5.497,61)

(6.412,72)

585,05)
310,78)

585,45))
(33,91))

522,28)
258,33)

564,28)
(68,38)

(472,87)
566,98)

14,81)
221,02)

0,00)
548,02)

(6,39)
203,42)

333,82)
1.239,94)
890,34)

1.355,89)
2.708,54)
(34,41)

405,71)
1.442,20)
518,00)

1.352,25)
2.667,64)
(62,71)

434,77)
(0,30)

245,37))
0,00))

415,81)
0,00)

233,67)
0,00)

(2.192,29)

(2.112,16))

(2.218,88)

(1.996,28)

(29,00)
7,39)
0,00)

(77,70)
10,71))
162,99)

(28,76)
0,00)
0,00)

(49,38)
6,39)
162,99)

(21,61)

96,00)

(28,76)

120,00)

0,00)
(1.872,66)
3.505,00)

(0,57)
(2.226,38)
4.111,10)

0,00)
(1.378,62)
3.000,00)

(0,57)
(2.165,14)
4.000,00)

(2,57)

(18,04)

0,00)

(15,65)

1.629,77)

1.866,11)

1.621,38)

1.818,64)

(584,13)
1.644,59)
1.060,46)

(150,05)
1.658,49)
1.508,44)

(626,26)
871,06)
244,80)

(57,64)
791,25)
733,61)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
K¤Ú‰Ë / (ZËÌ›Â˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
(Û˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜)
¶Ï¤ÔÓ / ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌ›Â˜)
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰·
¶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˜:
MÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
MÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
(MÂ›ˆÛË) / ·‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ)
MÂ›ÔÓ:
XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙﬁÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó·
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊﬁÚÔÈ
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)
EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

E T A I P E I A
31/3/2011
31/3/2010
K‡ÎÏÔ˜ EÚÁ·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 / (˙ËÌ›Â˜) ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ – ‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ A)
K¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊﬁÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ,
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È
Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ

ETAIPEIA

OMI§O™
31/3/2011

11.641,51)
(1.091,17)
(4.949,59)
(5.497,61)
(5.624,75)
175,55)
(5.449,20)
(0,0814)

16.546,51)
(914,09)
(6.215,69)
(6.412,72)
(4.913,67)
(76,25)
(4.989,92)
(0,0901)

(4.427,31)

(5.651,41)

AÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
TﬁÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜
MÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ·
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / (ÂÎÚÔÒÓ) ·ﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)
XÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰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˜
(¯ÚÂÔÏ‡ÛÈ·)
™‡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˘

¶PO™£ETA ™TOIXEIA KAI ¶§HPOºOPIE™
1. OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 31.12.2010 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 A 616.000,00. ¶¤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

XøPA
E¢PA™

¶O™O™TO
™YMMETOXH™

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.

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

MHTPIKH,0
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
090%0,0
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
051%0,0
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
8,94%0,0 M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
44%0,0
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
24,026%
M¤ıÔ‰Ô˜ Î·ı. ı¤ÛË˜
86,91%0,0
OÏÈÎ‹ ÂÓÔÔ›ËÛË

ME£O¢O™
ENO¶OIH™H™

ANE§E°KTE™
ºOPO§. XPH™EI™

5
7
10
3
4
5
3

4. H EÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ «ÿ‰ÈÂ˜ MÂÙÔ¯¤˜» Î·È ÔÈ ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÙË˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ MËÙÚÈÎ‹˜. M›· ·ﬁ ÙÈ˜
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Î·Ù¤¯ÂÈ 10.000 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ EÙ·ÈÚÂ›·˜.
5. YÊ›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÎÎÚÂÌÂ›˜ ‰›ÎÂ˜ ÌﬁÓÔ Î·Ù¿ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ÛÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ë
ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ﬁÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
6. TÔ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ Î·Ù¿ ÙËÓ 31.03.2011 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ 805 ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ‰Â ÙÔÓ
ﬁÌÈÏÔ ÛÂ 907 ¿ÙÔÌ·. AÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Î·Ù¿ ÙËÓ 31.03.2010 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÂ 916 ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· ‰Â ÙÔÓ
ﬁÌÈÏÔ ÛÂ 1.036 ¿ÙÔÌ·.

7. 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·:
ENO¶OIHMENA ™TOIXEIA
ETAIPIKA ™TOIXEIA
31.03.2011
31.03.2010 31.03.2011
31.03.2010
*¢È·ÊÔÚ¿ ·ﬁ ·ÔÙ›ÌËÛË ÛÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›·
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
175.552,93
(97.398,86) 175.552,93
(76.251,72)
8. OÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¢§¶ 24 ÌÂ 31.3.2011 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
ETAIPEIA
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)
OMI§O™
·)
‚)
Á)
‰)
Â)

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

1.477.178,09
1.336.989,18
713.602,85
25.677,50

1.505.261,34
2.085.289,18
1.188.413,45
464.265,61

282.866,71
74.731,07
143.718,39

282.866,71
0,00
0,00

9. TËÓ 31/03/2011 ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË ‡„Ô˘˜ 47,5 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ Â› ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÈ˜ 31/03/2011 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ 38 ÂÎ·Ù. Â˘ÚÒ.
10. EÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ·ﬁ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÁÂÁÔÓﬁÙ·.

Aı‹Ó·, 27 M·˝Ô˘ 2011
∏ ¶POE¢PO™ TOY ¢.™. & ¢π∂À£À¡OÀ™∞ ™ÀªµOÀ§O™

H ∞¡∆π¶POE¢PO™

O ¶PO´™TAMENO™ §O°I™THPIOY

ª·ÚÈ¿ÓıË ÃÚ. TÂÁÔÔ‡ÏÔ˘
∫ 217468/1978

EÏ¤ÓË XÚ. TÂÁÔÔ‡ÏÔ˘
N 032130/1984

∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÃÚ. ∆¿ÙÛË˜
ƒ 673041/1994
∞Ú. ∞‰Â›·˜ 17163 ∞’ ∆¿ÍË˜
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