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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 – 31/12/2007 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα 

της εταιρείας, κατά το έτος 2007 και σας υποβάλλουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 

εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2007 έως 31/12/2007 µε τις παρατηρήσεις µας 

πάνω σ’ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

Σηµειώνεται ότι από την χρήση του 2005 η εταιρεία υποχρεούται λόγω της συµµετοχής στο 

Μετοχικό της Κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ», να δηµοσιεύει τις 

Οικονοµικές της Καταστάσεις µε βάση τα ∆.Λ.Π. 

 

 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 
Στην χρήση που έκλεισε, η οποία ήταν η όγδοη  για την εταιρεία µας ο κύκλος εργασιών ανήλθε 

στο ποσό των 9.838.909,52 ευρώ από 8.764.388,82 ευρώ που ήταν το προηγούµενο έτος 2006, 

ήτοι παρουσίασε αύξηση κατά 1.074.520,70 ευρώ και ποσοστό 12,26%. 

Τα µικτά αποτελέσµατα (κέρδη) της χρήσεως αυξήθηκαν σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 

κατά € 885.532,07 και ανήλθαν σε € 5.127.899,56 ή ποσοστό 52,12% επί του κύκλου εργασιών. 

Τα αντίστοιχα τη προηγούµενης χρήσης ήταν € 4.242.367,49 και ποσοστό 48,40% επί του 

κύκλου εργασιών. 

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 3.545.695,31 αυξηµένα κατά € 172.884,18 ή ποσοστό 5,13% 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε € 1.605.655,68, αυξηµένα δηλαδή σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση κατά € 759.622,70 ή ποσοστό 89,79% γεγονός που οφείλεται στη 

συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων, και στη βελτίωση  του µικτού περιθωρίου κέρδους σε 

συνδυασµό µε την αύξηση του κύκλου εργασιών.   

 

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας 
H πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρίας χαρακτηρίζεται ικανοποιητική και πρέπει να 

θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα των ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της κλειόµενης χρήσης. 

Τα ίδια κεφαλαία ανέρχονται την 31.12.2007 σε € 2.836.543,86.   

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2006 έχουν ως 

εξής: 

 
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

  31/12/2007   31/12/2006  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.734.306,03 92,01%  4.455.721,28 89,70% 

Σύνολο ενεργητικού 6.232.593,40   4.967.260,95  

      

Πάγιο ενεργητικό 188.216,90 3,02%  224.720,46 4,52% 

Σύνολο ενεργητικού 6.232.593,40   4.967.260,95  

      

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 

πάγιο ενεργητικό. 
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Ίδια κεφάλαια 2.836.543,86 83,52%  1.862.302,10 59,98% 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.396.049,54   3.104.958,85  

      

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.734.306,03 199,16%  4.455.721,28 167,92% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.879.206,54   2.653.484,19  

      

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
      

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 31/12/2007   31/12/2006  
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ 

φόρων 1.605.655,68 16,30%  846.032,98 9,65% 

Σύνολο εσόδων 9.848.187,48   8.765.869,08  

      

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα 

συνολικά της έσοδα 
      

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ 

φόρων 1.605.655,68 56,61%  846.032,98 45,31% 

Ίδια κεφάλαια 2.836.543,86   1.862.302,10  

      

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  
      

Μικτά αποτελέσµατα 5.127.899,56 52,12%  4.242.367,49 48,40% 

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 9.838.909,52   8.764.388,82  

      

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων 

της εταιρείας. 
 

 

3. Συµµετοχές και χρεόγραφα 

∆εν έχουν επενδυθεί από την εταιρεία µας κεφάλαια σε συµµετοχικούς τίτλους και χρεόγραφα. 

 

4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

∆εν υπάρχει 

 

5. Ακίνητα 

Η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα.  

 

6. Προβλεπόµενη πορεία  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2007 ήταν χρονιά ιδιαίτερα θετική για την εταιρεία µας, όπως διαφαίνεται και από τα 

προαναφερθέντα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι επιχειρηµατικές κινήσεις και επιλογές, απέδωσαν  τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα και προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και φέτος οι προσπάθειες 
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του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με γνώµονα πάντα την  βελτίωση  της αποδοτικότητας  της  

εταιρείας και στα πλαίσια των διορθωτικών κινήσεων που απαιτούνται, αποφασίσαµε τη διακοπή 

της κυκλοφορίας του τίτλου PROFOOD,  επειδή  κρίναµε  ότι  τελικά  δεν  είχε  τα  αναµενόµενα  

0αποτελέσµατα.   

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. 

 

7. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που 

θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας 

 

8. Πρόταση διανοµής κερδών 

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως 1.174.241,76 ευρώ, (τα οποία έχουν µειωθεί µε τα ποσά του 

αναλογούντος φόρου εισοδήµατος 431.413,92 ευρώ,) µεταφέρονται εις νέον. 

Το ∆.Σ. προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2008, το 

σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού ευρώ 60.212,09 καθώς και τη διανοµή µερίσµατος 

συνολικού ύψους ευρώ 1.000.000,00 ή 20,00 ευρώ ανά µετοχή.  

Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο τρόπο επειδή 

εκτιµάται ότι στην επόµενη χρήση δεν θα απαιτηθούν τα κεφάλαια αυτά για τη δραστηριότητα 

της εταιρείας. 
 

 

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούµε: 

 

1. Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2007. 

2. Να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη 

για τα πεπραγµένα της χρήσης 2007 σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό. 

3. Να διορίσετε έναν τακτικό και έναν αναπληρωµατικό ορκωτό ελεγκτή για τη 

διαχειριστική χρήση 2008. 

4. Να εγκρίνετε τις αµοιβές που κατεβλήθησαν στην κλειόµενη διαχειριστική χρήση 2007 

στα µέλη του ∆. Σ. 

 

                                                          

 

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2008 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας ∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 

Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, 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 ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 

µε τους κανόνες 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 τη 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 το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 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
 
∆εκεµβρίου 2007, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 

άρθρο 43
α
 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις 

συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.       

 

Αθήνα, 20η Μαρτίου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

Σηµειώσεις 

Κλειόµενη 

χρήση  2007  
Προηγούµενη 

χρήση  2006 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6 166.290,47  210.313,68 

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 21.926,43  14.406,78 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8 36.560,87  35.259,03 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 9 273.509,60  251.560,18 

  498.287,37  511.539,67 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 10 103.446,67  114.843,56 

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11 4.658.951,76  3.939.260,78 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 971.907,60  401.616,94 

  5.734.306,03  4.455.721,28 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  6.232.593,40  4.967.260,95 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους 
µετόχους     

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.468.000,00  1.468.000,00 

Αποθεµατικά 14 138.520,88  106.124,21 

Αποτελέσµατα εις νέον  1.230.022,98  288.177,89 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.836.543,86  1.862.302,10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 15 387.843,00  352.474,66 

Λοιπές προβλέψεις 16 129.000,00  99.000,00 

  516.843,00  451.474,66 

     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 2.637.819,61  2.402.023,69 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 18 241.386,93  184.976,44 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  0,00  66.484,06 

  2.879.206,54  2.653.484,19 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.396.049,54  3.104.958,85 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων  6.232.593,40  4.967.260,95 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  31/12/2007 

 
Σηµειώσεις 

Κλειόµενη 
χρήση 2007  

Προηγούµενη 
χρήση 2006 

Πωλήσεις  9.838.909,52  8.764.388,82 

Κόστος πωληθέντων 19 4.711.009,96  4.522.021,33 

Μικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως  5.127.899,56  4.242.367,49 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  9.277,96  1.480,26 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 19 -1.417.449,25  -1.183.559,57 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 19 -2.128.246,06  -2.189.251,56 

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως  1.591.482,21  871.036,62 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 21 14.173,47  -25.003,64 

Κέρδη προ φόρων  1.605.655,68  846.032,98 

Φόρος εισοδήµατος 22 -431.413,92  -361.882,62 

Καθαρά κέρδη χρήσεως  1.174.241,76  484.150,36 

Κέρδη µετά φόρους ανά µετοχή  23,48  9,68 

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή  23 20,00  4,00 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ   Ι∆ΙΩΝ   ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 
κερδών εις 

νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2006 1.468.000,00 106.124,21 -195.972,47 1.378.151,74 

Καθαρό κέρδος χρήσεως 

2006   484.150,36 484.150,36 

Υπόλοιπα 31.12.2006 1.468.000,00 106.124,21 288.177,89 1.862.302,10 

Καθαρό κέρδος χρήσεως 

2007   1.174.241,76 1.174.241,76 

Μέρισµα περιόδου 2006   -200.000,00 -200.000,00 

Μεταφορά κερδών σε 

αποθεµατικά  32.396,67 -32.396,67  

Υπόλοιπο 31.12.2007 1.468.000,00 138.520,88 1.230.022,98 2.836.543,86 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Χρήση                                 
1/1 – 

31/12/2007 

Χρήση                                 
1/1 – 

31/12/2006 

Κέρδη προ φόρων 1.605.655,68 846.032,98 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 62.054,91 58.082,57 

Προβλέψεις και άλλα µη ταµιακά έξοδα /έσοδα 119.951,49 141.025,11 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -155,29 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -14.173,47 25.003,64 

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

Αποθέµατα 11.396,89 -16.887,65 

Πελάτες & άλλες εµπορικές απαιτήσεις -806.174,62 -148.049,61 

Προµηθευτές 235.795,92 299.207,71 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.485,43 -27.081,24 

Καταβληµένοι φόροι -366.354,20 -148.495,63 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 844.511,88 1.028.837,88 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 -934,70 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -25.576,06 -28.147,70 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 180,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 17.658,90 2.077,60 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -7.737,16 -27.004,80 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις / εξοφλήσεις  δανείων -66.484,06 -712.579,82 

Μερίσµατα πληρωθέντα -200.000,00 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -266.484,06 -712.579,82 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 570.290,66 289.253,26 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 401.616,94 112.363,68 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 971.907,60 401.616,94 

 
Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις ακόλουθες σελίδες (11–32) αποτελούν αναπόσπαστο  µέρος  των  

Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
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1.   Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία  
 

Η εταιρεία ∆έσµη Εκδοτική Α.Ε. ιδρύθηκε µε την σηµερινή νοµική της µορφή στις 

10/3/2000 ( ΦΕΚ 1993/15-3-2000 ∆ελτίο Α.Ε. και ΕΠΕ). Η διάρκεια της εταιρείας έχει 

ορισθεί τριάντα  (30)  χρόνια, έως την 9/3/2030. 

 

Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Αθηναίων Αττικής και τα γραφεία της είναι 

εγκατεστηµένα σε µισθωµένο ακίνητο επί της Λ.  Μεσογείων  αριθµ.  2-4 (Τηλ. 210-

7450101). Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146. 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 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον εκδοτικό κλάδο καθώς και στην παροχή χώρου για 

καταχώρηση σε ηλεκτρονικές σελίδες. Ειδικότερα η εταιρεία εκδίδει τα περιοδικά 
ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ,, ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ MAGAZINE, TRAVEL, ΕΥ ΖΗΝ, ΕΥ ΖΗΝ EXTRA, 

FOODING και τους τουριστικούς οδηγούς ALPHA  GUIDE  και WINE  GUIDE, ενώ στη 

διάρκεια της χρήσης διεκόπη η κυκλοφορία του τίτλου PROFOOD.  

 

Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2007 – 

31/12/2007 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την  20 Μαρτίου 

2008. 

 

Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2007, είχε ως 

εξής: 

 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. 
Περίοδος 

Από Έως 

Άννα Ηλιοπούλου:               Πρόεδρος & ∆/νουσα Σύµβουλος 1/1/2007 31/12/2007 

Αντώνιος Λυµπέρης:   Αντιπρόεδρος 1/1/2007 31/12/2007 

∆ιονύσιος Κούκης:  Μέλος 1/1/2007 31/12/2007 

Παναγιώτης Σαρακινιώτης: Μέλος 1/1/2007 31/12/2007 

Κωνσταντίνος Κορλέτης: Μέλος 1/1/2007 31/12/2007 

Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης:  Μέλος 1/1/2007 31/12/2007 
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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 2006, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
 
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις «∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.» συντάχθηκαν 

από τη διοίκηση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆ΠΧΠ) περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των 

ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση µέχρι την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2007.  

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εµφανίζονται στην 

εύλογη αξία τους. 

 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2007 και περιγράφονται 

κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  

 

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 

υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των παρόντων οικονοµικών καταστάσεων, ορισµένα 

λογιστικά πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν ακόµα  υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η 

υιοθέτηση αυτών σε µελλοντικές περιόδους δεν θα επιφέρει ουσιώδη επίδραση στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 

 

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.   
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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 

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. 
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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.  

 

∆απάνες 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 ∆.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. 

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 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)   ∆άνεια 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. 

 

γ)   ∆ιακρατούµενες 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)   ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 

ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της 

εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να 

αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη 
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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 

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. 
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2.10.   ∆ιαθέσιµα 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.  ∆άνεια 
 

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.  

 

 

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. 
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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 ∆ηµοσίου.  

 

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. 

 

 

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 
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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 

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 
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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.   ∆ιανοµή 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.    ∆ιαχείριση 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 ∆ιοικητικό 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.  

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. 

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. 

∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης 
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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. 

 

 

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.  

 

 



 22

4.1  Καθοριστικές κρίσεις της διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 
 

∆εν 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 – 31/12/2006)  

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 / ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 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 / ∆ιαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 172.057,88 1.849,46 220.943,46 394.850,80 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2006 139.255,01 51,64 71.007,03 210.313,68 

     

Κόστος (1/1 – 31/12/2007)  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 311.312,89 1.901,10 291.950,49 605.164,48 

Προσθήκες 0,00 0,00 6.308,81 6.308,81 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές 0,00 322,82 9.469,27 9.792,09 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 311.312,89 1.578,28 288.790,03 601.681,20 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 172.057,88 1.849,46 220.943,46 394.850,80 

Αποσβέσεις περιόδου 24.857,87 51,48 25.397,96 50.307,31 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές 0,00 322,70 9.444,68 9.767,38 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 196.915,75 1.578,24 236.896,74 435.390,73 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 114.397,14 0,04 51.893,29 166.290,47 

 

∆εν 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 – 31/12/2006)    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 70.859,01  70.859,01 

Προσθήκες 10.359,20  10.359,20 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές 0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 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 / ∆ιαγραφές 0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 66.811,43  66.811,43 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2006 14.406,78  14.406,78 
    

Κόστος (1/1 – 31/12/2007)    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 81.218,21  81.218,21 

Προσθήκες 19.267,25  19.267,25 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές 0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 100.485,46  100.485,46 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 66.811,43  66.811,43 

Αποσβέσεις περιόδου 11.747,60  11.747,60 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφές 0,00  0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 78.559,03  78.559,03 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2007 21.926,43  21.926,43 
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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.  

 

 

9.   Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου στον ισολογισµό 

 

Λογαριασµοί  31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις -6.232,42 -8.401,79 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία -2.039,48 -464,41 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 184.820,76 172.371,92 

Προβλέψεις προσωπικού 96.960,75 88.118,66 

∆ιαθέσιµα 0,00 -64,20 

 273.509,60 251.560,18 

   

Αναβαλλόµενος φόρος στα αποτελέσµατα  

Λογαριασµοί 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αποσβέσεις παγίων 2.169,37 3.163,30 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων -1.575,07 463,88 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 12.448,83 -6.021,15 

Προβλέψεις προσωπικού 8.842,08 19.373,29 

Τόκοι Πιστωτικοί 64,20 -64,20 

 21.949,41 16.915,12 

 

 
10.   Αποθέµατα 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Εµπορεύµατα 237,71 237,71 

Προϊόντα 103.208,96 111.368,29 

Α' ύλες 0,00 3.237,56 

 103.446,67 114.843,56 
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11.   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Πελάτες 5.393.585,50 4.618.495,40 

Μείον προβλέψεις αποµείωσης -819.139,06 -734.555,91 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 4.574.446,44 3.883.939,49 

Χρεώστες διάφοροι* 16.174,35 14.311,48 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 67.127,97 41.608,46 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.203,00 0,00 

 4.658.951,76 3.939.859,43 

 

 
12.   Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ταµείο 54.140,94 53.040,41 

Καταθέσεις Τραπεζών 917.766,66 348.576,53 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 971.907,60 401.616,94 

 
 
13.   Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 Αριθµός µετοχών Ονοµ. αξία µετοχής Μετοχικό Κεφάλαιο 

31.12.2007 50.000 29,36 1.468.000,00 

31.12.2006 50.000 29,36 1.468.000,00 

 
 
14.   Αποθεµατικά 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Τακτικό αποθεµατικό* 134.945,23 102.548,56 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 3.575,65 3.575,65 

 138.520,88 106.124,21 

   

*Η κίνηση του τακτικού αποθεµατικού αναλύεται ως εξής: 

  

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 102.548,56 102.548,56 

Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέον 32.396,67 0,00 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 134.945,23 102.548,56 
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15.   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Υποχρεώσεις Παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 387.843,00 352.474,66 

   

Η µεταβολή της υποχρέωσης αναλύεται ως 

εξής:   

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Υπόλοιπο αρχής χρήσης 352.474,66 315.386,00 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 35.915,00 46.219,80 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 18.639,00 17.501,23 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς - 3.569,51 

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 6.476,00 - 

Κόστος περικοπών / διακανονισµών 25.523,34 24.683,96 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -51.185,00 -54.885,84 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 387.843,00 352.474,66 

  

Οι κύριες αναλογικές παραδοχές έχουν ως εξής:  

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,80% 4,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,00% 3,00% 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 14,82 14,34 

 
 
16.   Λοιπές προβλέψεις 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Πρόβλεψη έκτακτων δαπανών 129.000,00 99.000,00 

 
Αφορά εκτίµηση για ενδεχόµενες µελλοντικές επιβαρύνσεις για παροχές προώθησης προϊόντων. 

 
 
17.   Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Προµηθευτές 1.498.934,87 1.515.980,44 

Φόροι και ασφαλιστικά ταµεία 342.288,89 276.836,88 

∆εδουλευµένα έξοδα 218.211,16 178.704,58 

Πιστωτές διάφοροι 40.289,39 382.508,89 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 538.095,30 47.992,90 

 2.637.819,61 2.402.023,69 
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18.   Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αποτελέσµατα προ φόρων 1.605.655,68 846.032,98 

Συντελεστής φόρου 25% 29% 

Αναλογούν φόρος 401.413,92 245.349,57 

Αναβαλλόµενος φόρος 21.949,42 34.448,19 

Τρέχων φόρος χρήσεως * 423.363,34 279.797,76 

Προκαταβολή φόρου τρέχουσας χρήσεως -181.377,75 -94.330,53 

Παρακρατηθέντες φόροι  -598,65 -490,79 

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση 241.386,94 184.976,44 

 

 

19.    Έξοδα ανά κατηγορία 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Μεταβολή αποθεµάτων ετοίµων προϊόντων 7.861,93 -15.316,78 

Αναλώσεις και κόστος πωληθέντων 1.438.020,87 1.302.162,60 

Έξοδα προσωπικού (βλέπε σηµείωση 20) 3.015.858,56 2.720.108,45 

Αµοιβές δηµοσιογράφων 453.429,66 300.707,73 

Προµήθειες πρακτορείου διανοµής 823.390,89 814.696,98 

Αµοιβές για επεξεργασίες από τρίτους 170.252,49 202.017,90 

Έξοδα φωτογραφήσεων 87.515,76 134.274,89 

Αµοιβές λοιπών τρίτων 614.171,06 628.805,18 

Παροχές τρίτων 409.530,65 373.229,40 

Φόροι – τέλη 41.357,70 30.603,25 

Έξοδα µεταφορών 101.723,32 86.435,11 

Έξοδα προβολής και διαφήµισης 388.433,34 649.090,60 

∆ιάφορα έξοδα διανοµής 135.119,60 133.691,22 

∆ιάφορα έξοδα 423.377,00 372.306,91 

Αποσβέσεις παγίων 62.079,29 58.082,57 

Αποµείωση απαιτήσεων 84.583,15 103.936,45 

 8.256.705,27 7.894.832,46 
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20.   Παροχές προσωπικού 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αµοιβές προσωπικού 2.620.563,48 2.356.790,84 

Παροχές σε προσωπικό 21.162,09 21.532,80 

Εργοδοτικές εισφορές 281.559,67 249.810,31 

Αποζηµιώσεις απόλυσης 57.204,98 54.885,84 

Αναλογούσα στη χρήση 

αποζηµίωση τερµατισµού εργασίας 35.368,34 37.088,66 

 3.015.858,56 2.720.108,45 

   

Απασχολούµενο προσωπικό την 31/12  90                               86 

 

 

21.   Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά) 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Τόκοι – έσοδα 17.658,90 2.324,32 

Τόκοι – έξοδα 3.485,43 27.327,96 

 14.173,47 -25.003,64 

 
 
22.   Φόρος εισοδήµατος 
 

 31 ∆εκεµβρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Αποτελέσµατα προ φόρων 

 

1.605.655,68 846.032,98 

Συντελεστής φόρου 25% 29% 

Αναλογούν φόρος 401.413,92 245.349,56 

Φόροι που αναλογούν 

σε µη φορολογικά εκπεστέες δαπάνες 0,00 -22.716,57 

Αποµείωση αναβαλλόµενης φορολογικής 

απαίτησης λόγω µείωσης του φορολογικού 

συντελεστή. 0,00 40.249,63 

Λοιπές προσαρµογές 30.000,00 99.000,00 

Φόρος Εισοδήµατος 431.413,92 361,882,62 
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23.   Μερίσµατα ανά µετοχή  
 
Προτεινόµενο µέρισµα για τη χρήση 2007 είναι 20,00 € ανά µετοχή, συνολικού ποσού 

1.000.000,00 €. Αυτό το µέρισµα δεν εµφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

24.   Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες 
 

 
Χρήση                                 

1/1 - 31/12/2007 
Χρήση                                     

1/1 - 31/12/2005 

Πωλήσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες   

Εκδόσεις Λυµπέρη Α.Ε. 2.006,634 2.050,44 

   

Αγορές από συνδεδεµένες εταιρείες   

Εκδόσεις Λυµπέρη Α.Ε. 30.123,67 20.255,00 

Libecom A.E. 0,00 1.600,20 

 30.123,67 21.855,20 

 

 

Υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες 
Χρήση                                 

1/1 - 31/12/2007 
Χρήση                                     

1/1 - 31/12/2006 

   

Πελάτες   

Εκδόσεις Λυµπέρη Α.Ε. 342,72 19.530,41 

Three Dee A.E. 0,00 402,36 

 342,72 19.932,77 

Προµηθευτές   

Εκδόσεις Λυµπέρη Α.Ε. 700,65 0,00 

Three Dee A.E. 2.716,50 991,75 

 3.417,15 991,75 

 

 

Αµοιβές ∆ιοίκησης 
Χρήση                                 

1/1 - 31/12/2007 
Χρήση                                     

1/1 - 31/12/2006 

   

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 218.953,94 211.245,14 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών 332.382,91 298.399,50 

 551.336,85 509.644,64 

 
 
Οι εταιρείες Libecom A.E. και Three Dee A.E. θεωρούνται βάσει του ∆ΛΠ 24 ως 

συνδεδεµένες λόγω του ότι έχουν τους ίδιους βασικούς µετόχους µε την µητρική εταιρεία. 
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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.    

 

 

26.   Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 
 
Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2006 αναταξινοµήθηκαν σε σχέση µε 

προηγούµενες δηµοσιεύσεις τους για λόγους παρουσίασης: 

 

Πιο συγκεκριµένα: 

α) Ποσό € 181.377,75 δεν εµφανίζεται ισόποσα στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις» του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και στο κονδύλι «Προµηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις» των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων». 

Το ποσό αυτό αφορά την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος επόµενης χρήσεως (2007). 

 

β) Προκαταβληµένοι και παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος ποσού € 94.821,32 

µεταφέρθηκαν από το κονδύλι «Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις» και 

εµφανίζονται (µειωτικά) στο κονδύλι «Τρέχων φόρος εισοδήµατος». 

 

 
27.   Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

∆εν υπάρχουν αξιόλογα γεγονότα µετά την πιο πάνω ηµεροµηνία. 

 

 

Αθήνα,  20 Μαρτίου 2008 
 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& ∆/ΝΟΥΣΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
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