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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 – 31/12/2006 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα 
της εταιρείας, κατά το έτος 2006 και σας υποβάλλουμε τον αντίστοιχο Ισολογισμό, για έγκριση. 
Στην χρήση που έκλεισε, (η οποία ήταν η έκτη για την εταιρεία μας) τα στοιχεία του 
Ισολογισμού (1/1-31/12/2006) σε ευρώ, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
(Παρατίθεται ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, όπως έχουν καταχωρηθεί στην 
σελίδα 7 & 8 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2006.) 
 
 
                                     ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Ο κύκλος εργασιών μέσα στην χρήση ανήλθε στο ποσόν των 8.764.388,82 ευρώ, τα μικτά κέρδη 
σε 4.242.367,49 ευρώ, τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως σε 1.480,26 ευρώ, τα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας σε 1.183.559,57 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης σε 2.189.251,56 ευρώ, το 
χρηματοοικονομικό κόστος σε 25.003,64 ευρώ και τα καθαρά κέρδη χρήσης, (μετά την αφαίρεση 
των φόρων 361.882.62 ευρώ), σε 484.150.36  ευρώ. 
 
Σημειώνεται ότι από την χρήση του 2005 η εταιρεία υποχρεούται λόγω της συμμετοχής στο 
Μετοχικό της Κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ», να δημοσιεύει τις 
Οικονομικές της Καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. 
 

Διάθεση καθαρών κερδών 
 
Τα καθαρά κέρδη χρήσεως 484.150.36 ευρώ, (τα οποία έχουν μειωθεί με τα ποσά του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος 361.882.62 ευρώ,) μεταφέρονται εις νέον. 
Το Δ.Σ. προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2007, την 
διανομή μερίσματος συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, ( 4,00 ευρώ ανά 
μετοχή).  
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Στην χρήση του 2006 είχαμε με βάση τον δημοσιευόμενο Ισολογισμό, αύξηση του κύκλου 
εργασιών μας, κατά 9,15% του κόστους πωλήσεων, κατά 1,63% και αύξηση των καθαρών 
κερδών μας, κατά 255.06 %. 
Αυτό αποδεικνύει ότι οι κινήσεις που έγιναν  στον  προηγούμενο χρόνο, απέδωσαν  τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και φέτος οι προσπάθειες 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών σας ενημερώνουμε ότι 
αποφασίσαμε την μετατροπή των τεσσάρων ταξιδιωτικών MAGAZINES, σε νέο έντυπο με τον 
τίτλο ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ TRAVEL, από το οποίο αναμένουμε να είναι κερδοφόρο από την πρώτη 
χρήση. 
Τέλος σας δηλώνουμε ότι όπως κάθε  χρόνο θα καταβάλλουμε και στην τρέχουσα χρήση κάθε  
δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και αισιοδοξούμε ότι εκτός από την 
τυχόν επίδραση απρόβλεπτων παραγόντων, η πορεία και τα αποτελέσματα της  εταιρείας, θα 
είναι ικανοποιητικά. 
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Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε: 
 

1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης –
πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) της χρήσης 1/1 - 31/12/2006. 

2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη 
για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τη 
διαχειριστική χρήση 2007. 

4. Να εγκρίνετε τις αμοιβές που κατεβλήθησαν στην κλειόμενη διαχειριστική χρήση 2006 
στα μέλη του Δ. Σ. 

 
                                                          
 

Αθήνα,  20 Φεβρουαρίου 2007 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΕΣΜΗ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή 
και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που 
είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή  
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 
είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη 
συμμόρφωσή μας με τους κανόνες της δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του 
ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαμβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του Ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για 
την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για έκφραση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών Θεμάτων 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι συνεπές με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις. 
  
Αθήνα, 15η Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Σημειώσεις

Κλειόμενη 
χρήση  2006  

Προηγούμενη 
χρήση  2005 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 210.313,68  243.496,27
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 14.406,78  11.159,06
Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 35.259,03  34.324,33
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 9 251.560,18  234.645,05
 511.539,67  523.624,71

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 10 114.843,56  97.955,91
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11 4.121.237,18  4.077.124,02
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 401.616,94  112.363,68
  4.637.697,68  4.287.443,61

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.149.237,35  4.811.068,32

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους 
μετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.468.000,00  1.468.000,00
Αποθεματικά 14 106.124,21  106.124,21
Αποτελέσματα εις νέον 288.177,89  -195.972,47

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.862.302,10  1.378.151,74

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 15 352.474,66  315.386,00
Λοιπές προβλέψεις 16 99.000,00  0,00
 451.474,66  315.386,00
    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 2.489.178,77  2.191.361,29
Τρέχων φόρος εισοδήματος 18 279.797,76  147.105,41
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 19 66.484,06  779.063,88
 2.835.460,59  3.117.530,58

Σύνολο υποχρεώσεων 3.286.935,25  3.432.916,58

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 5.149.237,35  4.811.068,32

 
 
 
 

 7



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  31/12/2006 
 

Σημειώσεις
Κλειόμενη 
χρήση 2006  

Προηγούμενη 
χρήση 2005 

Πωλήσεις 8.764.388,82  8.029.573,82

Κόστος πωληθέντων 20 4.522.021,33  4.449.613,73

Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως 4.242.367,49  3.579.960,09

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.480,26  60.891,70

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 20 -1.183.559,57  -1.244.696,83

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 20 -2.189.251,56  -2.085.999,27

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 871.036,62  310.155,69

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 22 -25.003,64  -64.308,31

Κέρδη προ φόρων 846.032,98  245.847,38

Φόρος εισοδήματος 23 -361.882,62  -109.489,55

Καθαρά κέρδη χρήσεως 484.150,36  136.357,83

Κέρδη μετά φόρους ανά μετοχή 9,68  2,73

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  24 4,00  0,00
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   ΙΔΙΩΝ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά

Υπόλοιπο 
κερδών εις 

νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2005 1.468.000,00 92.934,63 -79.140,72 1.481.793,91
Καθαρό κέρδος χρήσεως 
2005   136.357,83 136.357,83

Μέρισμα περιόδου 2004  -240.000,00 -240.000,00
Μεταφορά κερδών σε 
αποθεματικά   13.189,58 -13.189,58 0,00

Υπόλοιπα 31.12.2005 1.468.000,00 106.124,21 -195.972,47 1.378.151,74
Καθαρό κέρδος χρήσεως 
2006 484.150,36 484.150,36

Υπόλοιπο 31.12.2006 1.468.000,00 106.124,21 288.177,89 1.862.302,10
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Λειτουργικές δραστηριότητες
Χρήση         
1/1 – 

31/12/2006

Χρήση         
1/1 – 

31/12/2005

Κέρδη προ φόρων 846.032,98 245.847,38

Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις 58.082,57 64.660,53

Προβλέψεις και άλλα μη ταμιακά έξοδα /έσοδα 141.025,11 264.910,46
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 3.962,20

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 25.003,64 64.308,31

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

Αποθέματα -16.887,65 19.058,13

Πελάτες & άλλες εμπορικές απαιτήσεις -148.049,61 -316.344,29

Προμηθευτές 299.207,71 -223.362,00

Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -27.081,24 -64.308,31

Καταβλημένοι φόροι -148.495,63 -96.898,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.028.837,88 -38.165,63

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων -934,70 -1.511,32
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων -28.147,70 -10.027,39

Τόκοι εισπραχθέντες 2.077,60 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -27.004,80 -11.538,71

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων -712.579,82 195.620,17

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -240.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -712.579,82 -44.379,83
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 289.253,26 -94.084,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 112.363,68 206.447,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 401.616,94 112.363,68
 
Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (11–33) αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος  των  
Οικονομικών  Καταστάσεων. 
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1.   Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 
Η εταιρεία Δέσμη Εκδοτική Α.Ε. ιδρύθηκε με την σημερινή νομική της μορφή στις 
10/3/2000 ( ΦΕΚ 1993/15-3-2000 Δελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ). Η διάρκεια της εταιρείας έχει 
ορισθεί τριάντα  (30)  χρόνια, έως την 9/3/2030. 
 
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Δήμο  Αθηναίων Αττικής, 
επί της Λ.  Μεσογείων  αριθμ.  2-4  και το κύριο αντικείμενο εργασιών της σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η έκδοση διακίνηση και  διάθεση, πάσης  φύσεως 
εντύπων, (όπως εφημερίδες, βιβλία περιοδικά) περιοδικού ή ημερήσιου τύπου, η  παροχή  
διαφημιστικών υπηρεσιών  σε  επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, η  εκχώρηση 
σε τρίτους αντί προμήθειας χώρου για καταχώρηση στις ηλεκτρονικές σελίδες στο 
Ιnternet για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ τρίτων. Η διεύθυνση 
διαδικτύου της εταιρείας είναι www.athinorama.gr 
 
Ειδικότερα η εταιρεία δραστηριοποιείται σήμερα στον εκδοτικό κλάδο καθώς και στην 
παροχή χώρου για καταχώρηση σε ηλεκτρονικές σελίδες. Πιο συγκεκριμένα η 
δραστηριότητα της εταιρείας στις εκδόσεις εκτείνεται: 
   
            Περιοδικά 

• ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ 
• MAGAZINE 
• ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ  TRAVEL  (από  τον  Μάρτιο  του  2007) 
• ΕΥ ΖΗΝ 
• FOODING 
• PROFOOD 

    
   Τουριστικοί οδηγοί: 

• ALPHA  GUIDE      
• WINE  GUIDE 

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2006 – 
31/12/2006 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την  20 Φεβρουαρίου 
2007. 
 
Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006, είχε ως 
εξής: 
 

Περίοδος 
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

Από Έως

Άννα Ηλιοπούλου:               Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος 1/1/2006 31/12/2006
Αντώνιος Λυμπέρης:   Αντιπρόεδρος 1/1/2006 31/12/2006
Διονύσιος Κούκης:  Μέλος 1/1/2006 31/12/2006
Παναγιώτης Σαρακινιώτης: Μέλος 1/1/2006 31/12/2006
Κωνσταντίνος Κορλέτης: Μέλος 1/1/2006 31/12/2006
Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης:  Μέλος 1/1/2006 31/12/2006
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2.   Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών  
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για 
την ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη 
χρήση 2005, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν από τη διοίκηση σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις Διερμηνείες της 
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). 
 
Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά τη σύνταξη αυτών των 
οικονομικών  καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της 
διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις 
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: 
Αναγνώριση και Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων. 
 
Επειδή η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση 
χαρτοφυλακίου, οι οποίες δεν απαιτούνται σύμφωνα με την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει 
επικυρωθεί από την Ε.Ε., οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και τα ΔΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το ΣΔΛΠ.  
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες 
τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη 
χρήση ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση 
κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της 
Εταιρείας. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγαλύτερο βαθμό εκτιμήσεων ή 
πολυπλοκότητας , ή όπου οι εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τη σύνταξη 
των οικονομικών καταστάσεων, παρουσιάζονται στη σημείωση 4.  
 
 
Τροποποιήσεις Προτύπων και διερμηνείες: 
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η 
παρούσα εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 
νέων προτύπων και διερμηνειών συνοψίζεται ως ακολούθως: 
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ΔΠΧΠ 7 – Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική 
τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: 
Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 
Επιπλέον γνωστοποιήσεις εισάγονται, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης 
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η εταιρεία θα εφαρμόσει 
τυχόν επιπλέον γνωστοποιήσεις - στην περίπτωση που απαιτούνται - από την επόμενη 
χρήση (1/1/2007). 
 
ΔΠΧΠ 8 – Τομείς δραστηριοτήτων (Το Πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από 
την Ε.Ε.) 
Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, 
σχετικά με την Πληροφόρηση κατά τομέα. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8, οι τομείς αποτελούν 
συστατικά μιας οικονομικής οντότητας και εξετάζονται σε συστηματική βάση από τη 
Διοίκησή της και παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την 
εσωτερική αυτή κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο - στην 
περίπτωση που απαιτείται - από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΕΕΧΠ 7 – Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 
(«Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με την εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει 
την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της χωρίς 
να ισχύει το ίδιο στην προγενέστερη περίοδο. Η εταιρεία δε λειτουργεί σε 
υπερπληθωριστική οικονομία. 
 
ΔΕΕΧΠ 8 – Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που 
περιλαμβάνουν την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, προκειμένου να καθοριστεί ένα 
εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει την 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
ΔΕΕΧΠ 9 – Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική 
οντότητα να αξιολογήσει αν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη 
σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο, όταν η οντότητα 
γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
εταιρεία. 
 
ΔΕΕΧΠ 10 – Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες 
απομείωσης που αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο και αφορούν την υπεραξία, 
τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία στο κόστος να αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενεστέρων 
ημερομηνιών. Η διερμηνεία αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας. 
 
ΔΕΕΧΠ 11 – ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει 
ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και παρέχει διευκρινήσεις για 
συναλλαγές μετοχών μητρικής εταιρείας και υπαλλήλων θυγατρικών της, καθώς και για 
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τύπους συναλλαγών μετρητοίς ή με διακανονισμό. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
εταιρεία. 
 
ΔΕΕΧΠ 12 – Συμφωνίες παραχώρησης (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί 
από την Ε.Ε.) 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε εταιρείες 
που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην 
εταιρεία. 
 
 
2.2.  Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 
που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους 
και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, 
ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η 
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.   
 
 
2.3.  Συναλλαγματικές μετατροπές  
 
(α)   Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του 
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η 
εταιρεία («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, 
που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 
 
(β)   Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη 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 χρήσεως και από τη μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 
διάφορές της εύλογης αξίας.     
 
2.4. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 
ιστορικές αξίες κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων 
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Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ των παγίων καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο 
απόσβεσης, καθ’ όλη  διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, 
η οποία έχει ως εξής: 
 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη διάρκεια 
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12   έτη 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 7   έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 - 10   έτη 
Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3   έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, 
η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα (Σημείωση 
2.6). 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. 
 
 
2.5.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
(α)   Λογισμικό 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
των στοιχείων αυτών η οποία ορίζεται στα 3 χρόνια.  
 
Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού 
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. 
 
(β)   Σήματα 
 
Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
των στοιχείων αυτών και κυμαίνονται από 30 έως 40 έτη. 
 
Το Δ.Λ.Π. 38 ορίζει ότι εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία, σήματα, τίτλοι 
εφημερίδων και περιοδικών, εκδοτικοί τίτλοι, πελατολόγια και στοιχεία όμοια σε ουσία 
δεν καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία. 
 
 
2.6. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται 
υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της 
αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το 
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. 
Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο. 
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία 
μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την 
οποία προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η 
ζημία απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η 
αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της 
αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη 
αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε 
καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το 
περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης 
αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 
μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
 
 
2.7. Χρηματοοικονομικά μέσα  
 
Η εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της στις κάτωθι 
κατηγορίες: αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και 
απαιτήσεις, διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και διακρατούμενες ως τη 
λήξη επενδύσεις. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα 
συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική 
ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε 
ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
α)  Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 
καταχωρούμενες στα αποτελέσματα.  
 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτώνται με σκοπό την κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. 
 
β)   Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 
προσδιορισμένες πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και 
δεν υπάρχει πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων. 
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με ημερομηνία λήξης 
μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού, τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι 
απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις στον ισολογισμό. 
(βλ. Σημείωση 2.9) και αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
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γ)   Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την 
πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Η εταιρεία δεν κατείχε 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
δ)   Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 
ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της 
εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται να 
αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη 
αξία τους η οποία προσαυξάνεται με τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, με 
εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές καταχωρούμενες στα 
αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται σε αποθεματικό των 
ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Γα 
τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση 
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων 
που διαπραγματεύονται και προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών.  
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως 
διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 
μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των 
συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
 
 
2.8. Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο της μέσης 
τιμής και περιλαμβάνει τις δαπάνες παραγωγής τους εφόσον περιλαμβάνει 
ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
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τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Κόστος 
δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 
 
 
2.9.   Απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα  
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες 
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 
εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της 
ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
 
2.10.   Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων  
 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας 
και χαμηλού ρίσκου. 
 
 
2.11.   Κεφάλαιο 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις 
ονομαστικές της μετοχές. 
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της 
έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.   
 
 
2.12.  Δάνεια 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 
κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της 
αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από 
την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
 
 
 
 

 18



 
2.13.   Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης 
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 
συνένωσης, η οποία όταν πραγματοποιήθηκε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται 
κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την 
χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
 
 
2.14.   Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται 
ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 
 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την 
εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που 
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης πιστωτικής 
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το 
επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα 
ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης 
υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο 
ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 
αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 
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2.15.   Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, 
ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή 
οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  
 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε 
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 
πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 

2.16.   Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισμένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 
παρέχονται οι υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. Ειδικά για 
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαφήμισης που καλύπτονται από σχέση ανταλλαγής, η 
εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο στην πραγματική αξία των υπηρεσιών που παρέχει. 
 
β) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η 
λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα 
αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 

γ) Έσοδα από μερίσματα 
 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
διανομής τους, από τη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας. 
2.17. Μισθώσεις 
 
Όταν η εταιρεία είναι ο μισθωτής: 
 
(α)   Λειτουργικές μισθώσεις 
  
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 
τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 
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λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν στον εκμισθωτή) 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
(β)   Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 
Οι μισθώσεις όπου η εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές 
της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές 
μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της 
εύλογης αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε έτος επιμερίζεται μεταξύ της 
υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες 
υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα απεικονίζονται 
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε 
χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης. 
 
Όταν η εταιρεία είναι ο εκμισθωτής: 
 
(α)   Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις 
περιλαμβάνονται στο πάγιο ενεργητικό, στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων. Τα 
πάγια αυτά αποσβένονται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα από την εταιρεία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται 
στα έσοδα την περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης. 
 
 
2.18.   Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 
 
 
3.    Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων
 
3.1   Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς, 
πιστωτικό, ρευστότητας, ταμιακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές των 
επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη 
προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη  χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση 
του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων 
όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος και 
την επένδυση πλεονάσματος ρευστών διαθεσίμων. 
 
α)   Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία στην παρούσα διαχειριστική χρήση δεν είχε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.  
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β)   Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις 
γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Για συγκεκριμένους 
πιστωτικούς κινδύνους γίνονται κατάλληλες προβλέψεις για ενδεχόμενες απώλειες λόγω 
απομείωσης.  Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά 
διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες. 
 
δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
μεταβολών των επιτοκίων.  
 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από 
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά 
έντοκα στοιχεία.  
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. 
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης 
αξίας τους. Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων της σε 
μεταβλητό επιτόκιο. 
 
 
3.2   Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς 
αγορές η χρηματιστήρια (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή 
προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή 
ζήτησης.  
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργούς αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων 
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές 
καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 
ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον 
επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων 
χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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4.   Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα 
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 
σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
 
4.1  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
 
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 
μελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο 
να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν το φόρο 
εισοδήματος. 
 
Απαιτείται η άσκηση κρίσης από την διοίκηση για τον προσδιορισμό πρόβλεψης για 
φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 
τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η εταιρεία για τον υπολογισμό 
τέτοιων προβλέψεων βασίζεται σε στοιχεία του παρελθόντος και λαμβάνει υπόψη τυχόν 
μεταβολές που μεσολάβησαν και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη φορολογική 
κατάστασή της. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς 
αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για 
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
 
4.1  Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 
 
Δεν υπάρχουν πεδία στα οποία χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν σημαντικές εκτιμήσεις 
της διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 
 
 
5.   Πληροφόρηση κατά τομέα                                                                                        
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, στον  τομέα των εκδόσεων 
περιοδικών. Οι πληροφορίες του τομέα αυτού είναι αυτές που απεικονίζονται στον 
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως. 
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6.   Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

 
Εγκατ/σεις 
σε ακίνητα 
τρίτων 

Μηχαν/κός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 
εξ/σμός 

Σύνολο 

Κόστος (1/1 – 31/12/2005)  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 316.020,16 1.901,10 269.712,80 587.634,06
Προσθήκες 0,00 0,00 7.907,39 7.907,39
Πωλήσεις / Διαγραφές 4.707,27 0,00 3.458,20 8.165,47

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 311.312,89 1.901,10 274.161,99 587.375,98

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 123.738,56 1.279,13 168.708,18 293.725,87
Αποσβέσεις περιόδου 25.209,27 285,17 28.896,43 54.390,87
Πωλήσεις / Διαγραφές 1.747,88 0,00 2.489,15 4.237,03

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 147.199,95 1.564,30 195.115,46 343.879,71
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2005 164.112,94 336,80 79.046,53 243.496,27

     

Κόστος (1/1 – 31/12/2006)  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 311.312,89 1.901,10 274.161,99 587.375,98
Προσθήκες 0,00 0,00 17.788,50 17.788,50
Πωλήσεις / Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 311.312,89 1.901,10 291.950,49 605.164,48

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 147.199,95 1.564,30 195.115,46 343.879,71
Αποσβέσεις περιόδου 24.857,93 285,16 25.828,00 50.971,09
Πωλήσεις / Διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 172.057,88 1.849,46 220.943,46 394.850,80
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 139.255,01 51,64 71.007,03 210.313,68
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη καθώς οι υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν τέτοιου 
είδους εξασφαλίσεις. 
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7.   Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Λογισμικά Σύνολο

Κόστος (1/1 – 31/12/2005)    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 68.829,01 68.829,01

Προσθήκες 2.120,00 2.120,00

Πωλήσεις / Διαγραφές 90,00 90,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 70.859,01 70.859,01

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 49.486,54 49.486,54

Αποσβέσεις περιόδου 10.269,66 10.269,66

Πωλήσεις / Διαγραφές 56,25 56,25

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 59.699,95 59.699,95

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2005 11.159,06 11.159,06
    

Κόστος (1/1 – 31/12/2006)    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 70.859,01 70.859,01

Προσθήκες 10.359,20 10.359,20

Πωλήσεις / Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 81.218,21 81.218,21

Συσσωρευμένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 59.699,95 59.699,95

Αποσβέσεις περιόδου 7.111,48 7.111,48

Πωλήσεις / Διαγραφές 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 66.811,43 66.811,43

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 14.406,78 14.406,78
 
 
8.   Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις ενοικίασης χώρων και αυτοκινήτων 
και θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν με τα μισθώματα στο τέλος της μίσθωσης.  
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9.   Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
 
Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου στον ισολογισμό 
 

Λογαριασμοί 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Ενσώματες ακινητοποιήσεις -8.401,79 -11.565,09

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία -464,41 -928,29

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 172.371,92 178.393,07

Προβλέψεις προσωπικού 88.118,66 68.745,37

Διαθέσιμα -64,20 -

 251.560,18 234.645,06

   
 
Αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα 

Λογαριασμοί 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Αποσβέσεις παγίων 3.163,30 2.716,67

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων 463,88 760,46

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -6.021,15 51.058,33

Προβλέψεις προσωπικού 19.373,29 -16.919,59

Τόκοι Πιστωτικοί -64,20 -

 16.915,12 37.615,86
 
 
10.   Αποθέματα 
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Εμπορεύματα 237,71 237,71

Προϊόντα 111.368,29 96.084,29

Α' ύλες 3.237,56 1.633,91

 114.843,56 97.955,91
 
 
 
 
 
 
 

 26



11.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Πελάτες 4.618.495,40 4.587.434,81

Μείον προβλέψεις απομείωσης -734.555,91 -642.306,68

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 3.883.939,49 3.945.128,13

Χρεώστες διάφοροι 195.689,23 91.246,15

Έξοδα επόμενων χρήσεων 41.608,46 40.749,74

 4.121.237,18 4.077.124,02
 
 
12.   Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Ταμείο 53.040,41 10.666,28

Καταθέσεις Τραπεζών 348.576,53 101.697,40

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 401.616,94 112.363,68
 
 
13.   Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθμός μετοχών Ονομ. αξία μετοχής Μετοχικό Κεφάλαιο 

31.12.2006 50.000 29,36 1.468.000,00 

31.12.2005 50.000 29,36 1.468.000,00 
 
 
14.   Αποθεματικά
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Τακτικό αποθεματικό* 102.548,56 102.548,56

Αφορολόγητα αποθεματικά 3.575,65 3.575,65

 106.124,21 106.124,21
   
*Η κίνηση του τακτικού αποθεματικού αναλύεται ως εξής:  

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 102.548,56 89.358,98

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέον 0,00 13.189,58

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 102.548,56 102.548,56
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15.   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005
Υποχρεώσεις Παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 352.474,66 315.386,00
   
Η μεταβολή της υποχρέωσης αναλύεται ως 
εξής:   
 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 315.386,00 267.703,00

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 46.219,80 41.241,00

Χρηματοοικονομικό κόστος 17.501,23 15.616,00

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς 3.569,51 3.185,00

Κόστος περικοπών / διακανονισμών 24.683,96 22.025,00

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -54.885,84 -34.384,00

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 352.474,66 315.386,00
  

Οι κύριες αναλογικές παραδοχές έχουν ως εξής:  

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,0% 4,0%

Πληθωρισμός 2,5% 2,5%

Αύξηση αποδοχών 3,0% 3,0%
 
 
16.   Λοιπές προβλέψεις
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Πρόβλεψη έκτακτων δαπανών 99.000,00 0,00
 
Αφορά εκτίμηση για ενδεχόμενες μελλοντικές επιβαρύνσεις για παροχές προώθησης προϊόντων. 
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17.   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Προμηθευτές 1.515.980,44 1.098.933,42

Φόροι και ασφαλιστικά ταμεία 363.991,96 311.262,83

Δεδουλευμένα έξοδα 178.704,58 199.090,69

Πιστωτές διάφοροι 382.508,89 526.785,35

Έσοδα επόμενων χρήσεων 47.992,90 55.289,00

 2.489.178,77 2.191.361,29
 
18.   Τρέχων φόρος εισοδήματος
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Αποτελέσματα προ φόρων 846.032,98 245.847,38

Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος 0,00 -61.613,63

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες 0,00 82.066,00

Φορολογητέο εισόδημα 846.032,98 266.299,75

Συντελεστής φόρου 29% 32%

Αναλογούν φόρος 245.349,57 85.215,92

Αναβαλλόμενος φόρος 34.448,19 61.889,49

Τρέχων φόρος χρήσεως  279.797,76 147.105,41
 
 
19.   Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 66.484,06 779.063,88
 
Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο της εταιρείας για βραχυπρόθεσμα δάνεια, ήταν 5,35% την 
31/12/2006 και 4,80% την 31/12/2005. 
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20.    Έξοδα ανά κατηγορία
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Μεταβολή αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων -15.316,78 17.214,74

Αναλώσεις και κόστος πωληθέντων 1.302.162,60 1.233.342,28

Έξοδα προσωπικού (βλέπε σημείωση 21) 2.720.108,45 2.802.057,97

Αμοιβές δημοσιογράφων 300.707,73 289.142,62

Προμήθειες πρακτορείου διανομής 814.696,98 741.536,27

Αμοιβές για επεξεργασίες από τρίτους 202.017,90 194.857,40

Έξοδα φωτογραφήσεων 134.274,89 129.806,14

Αμοιβές λοιπών τρίτων 628.805,18 610.007,21

Παροχές τρίτων 373.229,40 327.302,47

Φόροι – τέλη 30.603,25 27.759,77

Έξοδα μεταφορών 86.435,11 81.565,57

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 649.090,60 526.338,94

Διάφορα έξοδα διανομής 133.691,22 120.471,24

Διάφορα έξοδα 372.306,91 369.861,06

Αποσβέσεις παγίων 58.082,57 64.660,53

Απομείωση απαιτήσεων 103.936,45 244.385,62

 7.894.832,46 7.780.309,83
 
 
21.   Παροχές προσωπικού 
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Αμοιβές προσωπικού 2.356.790,84 2.417.374,26

Παροχές σε προσωπικό 21.532,80 41.074,02

Εργοδοτικές εισφορές 249.810,31 261.543,13

Αποζημιώσεις απόλυσης 54.885,84 30.650,56
Αναλογούσα στη χρήση 
αποζημίωση τερματισμού εργασίας 37.088,66 51.416,00

 2.720.108,45 2.802.057,97
   

Απασχολούμενο προσωπικό την 31/12  86                               82 
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22.   Χρηματοοικονομικά έξοδα (καθαρά)
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Τόκοι – έσοδα 2.324,32 1.672,67

Τόκοι – έξοδα 27.327,96 65.980,98

 -25.003,64 -64.308,31
 
 
 
23.   Φόρος εισοδήματος
 

 31 Δεκεμβρίου 2006 31 Δεκεμβρίου 2005

Αποτελέσματα προ φόρων 846.032,98 245.847,38

Συντελεστής φόρου 29% 32%

Αναλογούν φόρος 245.349,56 78.671,16
Φόροι που αναλογούν 
σε μη φορολογούμενα έσοδα 0,00 -19.716,36
Φόροι που αναλογούν 
σε μη φορολογικά εκπεστέες δαπάνες 21.716,57 26.261,12
Απομείωση αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης λόγω μείωσης του φορολογικού 
συντελεστή. 40.249,63 24.273,63
Λοιπές προσαρμογές 99.000,00 0,00

Φόρος Εισοδήματος 361,882,62 109.489,55
 
 
 
24.   Μερίσματα ανά μετοχή  
 
Προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2006 είναι 4,00 € ανά μετοχή, συνολικού ποσού 200.000,00 
€. Αυτό το μέρισμα δεν εμφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
25.   Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 
Χρήση              

1/1 - 31/12/2006
Χρήση              

1/1 - 31/12/2005

   
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. 2.050,44 35.205,00
Three Dee A.E. 0,00 2.277,06

 2.050,44 37.482,06
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Αγορές από συνδεδεμένες εταιρείες 
Χρήση              

1/1 - 31/12/2006
Χρήση              

1/1 - 31/12/2005

   
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. 20.255,00 705,00
Libecom A.E. 1.600,20 0,00

 21.855,20 705,00
 
 
 

Υπόλοιπα με συνδεδεμένες εταιρείες 
Χρήση              

1/1 - 31/12/2006
Χρήση              

1/1 - 31/12/2005

   
Πελάτες   
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. 19.530,41 41.302,22
Three Dee A.E. 402,36 1.314,85

 19.932,77 42.617,07

Προμηθευτές   
Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε. 0,00 831,90
Libecom A.E. 0,00 306,80
Three Dee A.E. 991,75 0,00

 991,75 1.138,70
 
 
 

Αμοιβές Διοίκησης
Χρήση              

1/1 - 31/12/2006
Χρήση              

1/1 - 31/12/2005

 
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 211.245,14 211.244,97
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 298.399,50 306.006,64

 509.644,64 517.251,61
 
 
Οι εταιρείες Libecom A.E. και Three Dee A.E. θεωρούνται βάσει του ΔΛΠ 24 ως 
συνδεδεμένες λόγω του ότι έχουν τους ίδιους βασικούς μετόχους με την μητρική εταιρεία. 
 
Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες αφορούν παροχή υπηρεσιών διαφήμισης 
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικές 
αξίες και με τους ισχύοντες κάθε φορά όρους της αγοράς.  
 
 
 
Τα υπόλοιπα μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών προέρχονται από τις 
ανωτέρω περιγραφόμενες συναλλαγές.    
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26.   Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
 
Δεν υπάρχουν αξιόλογα γεγονότα μετά την πιο πάνω ημερομηνία. 
 
 

Αθήνα,  20  Φεβρουαρίου  2007 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
& Δ/ΝΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

 
 
 
 

  

ΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Δ.Τ. AA 026273 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΛΕΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. Ρ 038752 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 22268 Α 

 

 33


	Περιεχόμενα
	ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
	ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
	ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


