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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2007
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες
που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», την 17η Μαρτίου 2008 και
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.ekathimerini.gr.

Επισηµαίνεται

ότι

τα

δηµοσιοποιηθέντα

στον

τύπο

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης,
στα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει
ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Ν. Φάληρο, 17 Μαρτίου 2008
Θεµιστοκλής Αλαφούζος

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Έκθεση Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας
“MEΛΩ∆IA A.E. - Mέσα Mαζικής Eνηµέρωσης και Eπικοινωνίας”
Για τη χρήση 2007
Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες µέτοχοι,
Υποβάλλουµε συνηµµένα τις Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις για την 16η
εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2007, οι οποίες συντάχθηκαν µε βάση τα
∆ΠΧΠ, και τις παρατηρήσεις µας επάνω σε αυτές.
Η εταιρία κατά τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως

31η

∆εκεµβρίου 2007

εµφάνισε οριακή µεταβολή των οικονοµικών της µεγεθών. Συγκεκριµένα, ο
κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.880.865,34 έναντι € 2.933.932,29

το έτος

2006. Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 57.301,50 έναντι € 106.193,81 του
2006 και τα κέρδη µετά τους φόρους ανήλθαν στα € 10.723,46 έναντι €
1.988,33 το έτος 2006.
Οι αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση της εταιρίας σε
στατική µορφή είναι οι εξής:
1. Kυκλοφορούν ενεργητικό =

2.591.173,33 = 83,43 %

Σύνολο ενεργητικού

3.105.944,94

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών
στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού.
2. Ίδια κεφάλαια

= 379.856,98 = 13,93 %

Σύνολο υποχρεώσεων

2.726.087,96

3. Kυκλοφορούν ενεργητικό

=

2.591.173,33 = 106,03 %

Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.443.716,28

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας.
Αποτελέσµατα της Ίδιας Περιόδου
1. Mικτά αποτελέσµατα =

1.507.249,14 = 52,32 %

Πωλήσεις

2.880.865,34

2. Kαθαρά κέρδη προ φόρων = 57.301,50 = 15,09 %
Ίδια κεφάλαια
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Σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία λήξης της χρήσης έως σήµερα δεν υπήρξε
κανένα σηµαντικό γεγονός

που να µεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της

εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης συντάχτηκαν µε
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η
Ιανουαρίου 2004) και τις σχετικές διατάξεις του νόµου και εµφανίζουν µε
απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως , της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρίας.
Για την σύνταξη των προαναφερθεισών οικονοµικών καταστάσεων της ΜΕΛΩ∆ΙΑ
Α.Ε. της 31 ∆εκεµβρίου 2007 που καλύπτουν την χρήση 2007, έχει γίνει χρήση
της

αρχής

του

αναπροσαρµογή

ιστορικού

κόστους

συγκεκριµένων

όπως

στοιχείων

αυτή

τροποποιείται

ενεργητικού

και

µε

παθητικού

την
σε

τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
1. Η Εταιρία
Η ανώνυµη εταιρία «ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Εκµετάλλευση

ραδιοφωνικών

σταθµών.

Παραγωγή

και

εκµετάλλευση ραδιοφωνικών προγραµµάτων. ∆ιοργάνωση συναυλιών, µουσικών
εκδηλώσεων,

εκθέσεων,

πολιτιστικών

συνεδρίων,

ερευνητικών

έργων

που

προάγουν την µουσική και ευρύτερα τον πολιτισµό.
2. Απασχολούµενο Προσωπικό
ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.: 42 άτοµα
3. Ίδια Κεφάλαια
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 733.750,00 και διαιρείται σε 25.000
ονοµαστικές µετοχές των € 29,35 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή
προκύπτει από τον ισολογισµό της 31.12.2007 ανέρχεται σε € 379.856,98 ή €
15,19 ανά µετοχή.
4. Προβλεπόµενη Πορεία Της Εταιρίας
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Η εταιρία, για το έτος 2008,

προβλέπει στην αύξηση των οικονοµικών της

µεγεθών, κυρίως µέσω της αύξησης της των διαφηµιστικών της εσόδων και την
αυστηρή παρακολούθηση των δαπανών.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης εµφανίζονται στις Οικονοµικές
Καταστάσεις της εταιρίας που υποβάλλουµε στην κρίση σας και παρακαλούµε
για την έγκρισή τους.

Ν. Φάληρο, 17 Μαρτίου 2008
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος

Θεµιστοκλής Αλαφούζος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ‘’ MEΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.’’
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ‘’ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.’’ (η
εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό 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 τη 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 τη 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

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007

Σελίδα 7 από 47

ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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

εφαρµόστηκαν 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 εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της
Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, τη 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.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται από το άρθρο 43α

παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/20 και το

περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Αθανασία Μ. Αραµπατζή
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821

Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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Ισολογισµός Εταιρίας
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Κατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρίας
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Κατάσταση ταµειακών Εταιρίας
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Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας

1. Γενικές Πληροφορίες
1.1 Εταιρία
Η

εταιρία

«ΜΕΛΩ∆ΙΑ

Α.Ε.

ΜΕΣΑ

ΜΑΖΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», µε διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 1991
(Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµ. 3642/27.08.1991 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραµµένη
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 24501/02/Β/91/156. Έδρα της
εταιρίας είναι ο ∆ήµος Πειραιά (Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµητρίου Φαληρέως 2,
Νέο Φάληρο, τηλ. 210.48.08.000) και σύµφωνα µε το καταστατικό της, η
διάρκειά της έχει ορισθεί τριαντακονταετής (30ετής).
Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:
1. Η έκδοση εντύπων πάσης φύσεως.
2. Η ίδρυση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικών σταθµών.
3. Η παραγωγή και εκµετάλλευση ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
4. Η διοργάνωση συναυλιών, µουσικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, πολιτιστικών
συνεδρίων, ερευνητικών έργων που προάγουν τη µουσική και ευρύτερα την
πολιτισµική παράδοση.
5. Η παραγωγή και εκµετάλλευση φωνογραφηµάτων.
6. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκµετάλλευση διαδικτυακής υποδοµής, η
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και η διανοµή υπηρεσιών και προϊόντων, µέσω
διαδικτύου, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρίας.
7. Η συνεργασία µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν όµοια ή παρεµφερή
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων που ασκούν όµοια ή
παρεµφερή δραστηριότητα.
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9. Η ενέργεια πράξεων που συνδέονται µε τους σκοπούς αυτούς.
Η εταιρία κατέχει άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού «ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM
99,2» , ο οποίος είναι σταθµός καλής ελληνικής µουσικής. Η υψηλή ποιότητα
του προγράµµατος του πολύ γρήγορα κέρδισε την προτίµηση του κοινού. Ο
«ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM 99,2» εισήγαγε στην αγορά που έως τότε ήταν προσανατολισµένη
στην ξένη µουσική, το ελληνικό ποιοτικό τραγούδι, το οποίο προβάλει µε
συνέπεια έως σήµερα. Με παράλληλες δραστηριότητες (συναυλίες, εκδηλώσεις)
έχει διατηρήσει σηµαντική παρουσίαση στα µουσικά και πολιτιστικά δρώµενα
της χώρας. Ο

«ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM 99,2»

κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις στην

προτίµηση του κοινού µεταξύ των µουσικών σταθµών.
Τα έσοδά κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις µεταδόσεις διαφηµιστικών
µηνυµάτων.
Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2007 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση
που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της 17ης Μαρτίου 2008. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις
τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Η Μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2007 έχει ως εξής:

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Αρ.Μετοχών

Ποσοστό

25.000

100%

1.2 ∆ιοίκηση της Εταιρίας
Ο ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. διοικείται από 3µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του
οποίου είναι τριετής και λήγει στις 15 Απριλίου του 2010. Τα µέλη του είναι:
•

Θεµιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, κάτοικος Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµ. Φαληρέως 2, Ν.
Φάληρο

•

Παπαχελάς Αλέξης, του Αριστοµένη, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Έρσης 10,
Ψυχικό

•

Χρήστος Αγραφιώτης, του Νικολάου, Μέλος, κάτοικος Σπάρτης 16,
Νίκαια
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2. Κύριες Λογιστικές Αρχές
2.1 Αρχές παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί µε βάση τα
∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης

(∆.Π.Χ.Π)

που

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρότυπα και διερµηνείες που
εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του
ιστορικού κόστους εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται διαφορετικά και
παρουσιάζονται σε ευρώ.
Τα µεγέθη που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε
Ευρώ.
Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS
Stable Platform 2005». Η εταιρεία εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από
τη 1η Ιανουαρίου 2005.

2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα
πρότυπα τα οποία δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν
υιοθετηθεί
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες
διερµηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δηµοσιευθεί, τα οποία όµως δεν
είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τις
οποίες η εταιρεία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει:

Πρότυπα ή ∆ιερµηνείες

Έναρξη ισχύος από την
χρήση που ξεκινά την ή
µετά την :

Περιγραφή

Ε∆∆ΠΧΠ 11

∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του
Ίδιου Οµίλου

01.03.2007

Ε∆∆ΠΧΠ 12

Συµφωνίες για Παραχώρηση ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών

01.01.2008

Ε∆∆ΠΧΠ 13

01.07.2008

Ε∆∆ΠΧΠ 14

Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
∆ΛΠ 19 – Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις
Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους

∆ΛΠ 23

Κόστος ∆ανεισµού (Αναθεωρηµένο 2007)

∆ΛΠ 1

Παρουσίαση Των Οικονοµικών Καταστάσεων (Αναθεωρηµένο 2007)

01.01.2009
01.01.2009

01.01.2008

Συνοπτικά οι ανωτέρω διερµηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:
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Ε∆∆ΠΧΠ 11 : ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της Ίδιας
Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ίδιου Οµίλου
Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε
συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι
µία

σηµαντική

διάκριση

καθώς

υπάρχουν

σηµαντικές

διαφορές

στους

απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς.
Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η
εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται
στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.
Παρόλο που η Ε∆∆ΠΧΠ 11 επικεντρώνεται σε πληρωµές στο προσωπικό
βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους η λογική της µπορεί να εφαρµοστεί και σε
άλλες παρόµοιες συναλλαγές µε προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι
οντότητες οφείλουν να εφαρµόζουν την παρούσα ∆ιερµηνεία για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007, ή µεταγενέστερα. Επιτρέπεται η
εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. Εάν µία οντότητα εφαρµόζει την
παρούσα διερµηνεία για µία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου
2007, πρέπει να το γνωστοποιήσει.
Ε∆∆ΠΧΠ

12:

Συµφωνίες

για

Παραχώρηση

∆ικαιώµατος

Παροχής

Υπηρεσιών
Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες
(i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για
την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα
(«διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται
προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης
(ιδιωτική επιχείρηση). Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών
παραχώρησης. Εφαρµόζεται µόνο για συµφωνίες µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού
τοµέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιµοποιεί την υποδοµή. ∆εν καλύπτει,
λοιπόν, συµβάσεις εκχώρησης µεταξύ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.
Ο Οδηγός Εφαρµογής της Ε∆∆ΠΧΠ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθµιστικές
αρχές ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει
πλήρη έλεγχο της τιµολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδοµής. Γι αυτό τον
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λόγο υποκειµενική κρίση απαιτείται για ορισµένες περιπτώσεις προκειµένου να
προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της ∆ιερµηνείας.
Συµφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε∆∆ΠΧΠ 12 θα πρέπει να
χειρίζονται σύµφωνα µε τα υπόλοιπα ∆ΠΧΠ. Συµφωνίες στις οποίες ο
διαχειριστής ελέγχει την υποδοµή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των
περιουσιακών στοιχείων της σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ή να αποτελούν µίσθωση
(σύµφωνα µε την Ε∆∆ΠΧΠ 4).
Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρµογή της επιτρέπεται. Η αναδροµική
εφαρµογή της απαιτείται κατά την µετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή
την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδροµική εφαρµογή είναι
ανέφικτη.
Ε∆∆ΠΧΠ 13: Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράµµατα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να
αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες µιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει
προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα
οποία ο πελάτης µπορεί να εξαγοράσει στο µέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε
µειωµένη τιµή προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράµµατα αυτά δύνανται να
εφαρµόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο µέρος. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13
µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα award credits προγραµµάτων πιστότητας
πελατών που µία επιχείρηση µπορεί να χορηγεί στους πελάτες της ως µέρος µίας
συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρµόζεται υποχρεωτικά για περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδροµική εφαρµογή της
∆ιερµηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρµογή της ενθαρρύνεται αρκεί το
γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν
τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Ε∆∆ΠΧΠ 14: ∆ΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η Αλληλεπίδρασή
τους
Η Ε∆∆ΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση µεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων
χρηµατοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόµους και κανονισµούς)
και της µέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισµένων παροχών Το θέµα
µελέτης της Ε∆∆ΠΧΠ 14 σχετίζεται µόνο µε περιορισµένες περιπτώσεις
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προγραµµάτων καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία τα
οποία βρίσκονται «σε πλεόνασµα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις
χρηµατοδότησης. Μεταξύ άλλων θεµάτων, ασχολείται ειδικά µε την έννοια
«διαθέσιµο» που χρησιµοποιείται στο ∆ΛΠ 19. Γενικά, η ∆ιερµηνεία επεξηγεί ότι
ένα οικονοµικό όφελος είναι διαθέσιµο εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο
δικαίωµα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή κατά τον διακανονισµό
του προγράµµατος καθορισµένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν
εξαρτάται από το εάν τα οικονοµικά οφέλη είναι άµεσα αναγνωρίσιµα κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού ή από το πώς προτίθεται να χρησιµοποιήσει το
τυχόν πλεόνασµα. Η ∆ιερµηνεία επιπλέον ασχολείται µε τον λογιστικό χειρισµό
µιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης που προκύπτουν
από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η Ε∆∆ΠΧΠ 14
εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως
εξαίρεση, η Ε∆∆ΠΧΠ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή
απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η ∆ιερµηνεία έχει
εφαρµογή.
∆ΛΠ 23: Κόστος ∆ανεισµού (αναθεωρηµένο 2007)
Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άµεσης αναγνώρισης σαν
έξοδο του κόστους δανεισµού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι
απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να έλθει σε κατάσταση
για

χρήση

ή

πώληση.

Μία

επιχείρηση,

παρόλα

αυτά,

απαιτείται

να

κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισµού σαν µέρος του κόστους του παγίου.
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους
δανεισµού που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία που µετρώνται στην εύλογη αξία
και αποθέµατα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε µεγάλες ποσότητες
συστηµατικά ακόµη και αν χρειάζεται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα
προκειµένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση.
Το αναθεωρηµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για κόστη δανεισµού σχετιζόµενα µε
πάγια περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του είναι την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη
εφαρµογή του επιτρέπεται.
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∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές
παρουσίαση

των

αυτού

µεταβολών

του Προτύπου συνοψίζονται
της

καθαρής

θέσης

που

στην ξεχωριστή
προέρχονται

από

συναλλαγές µε τους µετόχους µε την ιδιότητά τους ως µέτοχοι (π.χ. µερίσµατα,
αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές µεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ.
αποθεµατικά µετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωµένη έκδοση του Προτύπου
επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονοµικών
καταστάσεων.
Οι νέοι ορισµοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης,
µέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριµένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που
απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή και στο
∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη». Οι
αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 εφαρµόζονται
αναδροµικά (∆ΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός
αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Με βάση την υπάρχουσα δοµή της εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που
ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και
διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.
Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις
∆ιερµηνείες νωρίτερα.

2.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες µε υποχρεωτική ισχύ
το 2006 που δεν έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας

•

∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Μεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος

•

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση), Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών
εγγυήσεων

•

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Αντιστάθµιση ταµειακών ροών σε προβλεπόµενες
διεταιρικές συναλλαγές
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•

∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων

•

Ε∆∆ΠΧΠ 4, Προσδιορισµός εάν µια απαίτηση περιλαµβάνει µίσθωση

•

Ε∆∆ΠΧΠ 5, ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση
παροπλισµού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

•

Ε∆∆ΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς
κλάδους – ∆ιαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριµµάτων.

•

Ε∆∆ΠΧΠ 7, Εφαρµογή της µεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ
πληθωριστικές οικονοµίες.

•

Ε∆∆ΠΧΠ 8, Σκοπός του ∆ΠΧΠ 2

•

Ε∆∆ΠΧΠ 9, Επανεκτίµηση των ενσωµατωµένων παραγώγων

•

Ε∆∆ΠΧΠ 10, Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις και αποµείωση

2.4 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί
από τη διοίκηση τον σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες
επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις,
όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα
ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην
εµπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε
βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και
βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που
κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
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3. Σύνοψη Λογιστικών Πολιτικών
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι
ακόλουθες:

3.1

Μετατροπή ξένου νοµίσµατος

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη
χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την
µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις
ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα
αποτελέσµατα.

3.2

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους. 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 της πραγµατοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή
µέθοδο απόσβεσης, µέσα στο χρόνο ωφέλιµης ζωής.
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται
σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
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3.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ορίζεται σε πέντε έτη.
∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.

3.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικό

µέσο

χρηµατοοικονοµικό

στοιχείο

είναι

κάθε

ενεργητικού

σύµβαση
σε

µία

που

δηµιουργεί

επιχείρηση

και

ένα
µία

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση.

3.5 ∆άνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν
άµεσα

έξοδα

για

την

πραγµατοποίηση

της

συναλλαγής.

Μεταγενέστερα

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά
την 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.
3.6 Εµπορικές Απαιτήσεις
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 αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους
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συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ
της

λογιστικής

αξίας

των

απαιτήσεων

και

της

παρούσας

αξίας

των

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό
επιτόκιο. To ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα.
Σύµφωνα µε τη διοίκηση της εταιρίας, στη χρήση 2007 σχηµατίστηκε πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 22.427,79

3.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών
διαθέσιµων, όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας,
αλληλόχρεους

τραπεζικούς

λογαριασµούς.

Οι

αλληλόχρεοι

λογαριασµοί

τραπεζών εµφανίζονται στον ισολογισµό στις τρέχουσες τραπεζικές υποχρεώσεις.

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και
αφορά τις ονοµαστικές της µετοχές. Οι µετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

3.9 Φορολογία Εισοδήµατος και Αναβαλλόµενος Φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές
ελαφρύνσεις που σχετίζονται

µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην

περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές
αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος
περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι
εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και
τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους
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µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες
οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου
µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% για τη χρήση 2007, 25% για τη χρήση
2006). Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε
τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και
τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις
οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι
αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης.
Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή
έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις
και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικώς. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο
της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των

υποχρεώσεων.

Αναβαλλόµενος

φόρος

εισοδήµατος

δεν

λογίζεται

εάν

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή
δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση
τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο
κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νοµούς) που έχουν
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε
περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά
την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση.
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην
οποία θα υπάρξει το µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναµενόµενη φορολογική απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

3.10 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες

παροχές:

Οι

βραχυπρόθεσµες

παροχές

προς

τους

εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και
σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό
που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση
µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της
απασχόλησης περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και
ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης,
ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο
προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων
παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών
καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης
(νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει
στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές.
Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από
το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις
καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την
επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως
µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως
ένα έξοδο.
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Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών
Η

υποχρέωση

που

καταχωρείται

στον

ισολογισµό

για

τα

προγράµµατα

καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την
καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του
προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο
αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το
επιτόκιο

των

µακροπροθέσµων

οµολόγων

του

Ελληνικού

∆ηµοσίου.

Τα

αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής
της επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα.
Αυτά 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

αναγνωρίζεται 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.
Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Η αποζηµίωση του
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζεται ετησίως βάσει της αναλογιστικής
µεθόδου αποτίµησης Project Unit Method προκειµένου να προσδιοριστεί το
ρεαλιστικό κόστος για τις υποχρεώσεις που φέρει η επιχείρηση σε σχέση µε τις
παραπάνω παροχές στο προσωπικό της.
Η παραπάνω µέθοδος αποτίµησης, χρησιµοποιώντας σαν επιτόκιο προεξόφλησης
το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εντοπίζει
µε

µεγάλη

ακρίβεια

«θεµελιωµένες»

το

παροχές

ποσό
και

των

σωρευµένων

διατηρεί

το

υποχρεώσεων

επίπεδο

από

ήδη

χρηµατοδότησης

των

υποχρεώσεων σε σηµείο που το συσσωρευµένο κεφάλαιο αντισταθµίζει κατά
100% το µακροπρόθεσµο κόστος της καταβολής των παροχών. Είναι η µόνη
αποδεκτή µέθοδος από το ∆.Λ.Π. 19 και συνάδει µε τις ρυθµίσεις του Κ.Ν.
2190/1920 σχετικά µε την αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
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Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής
της επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα.
Αυτά 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

αναγνωρίζεται 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.

3.11 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

γνωστοποιούνται,

καταχωρούνται
εκτός

και

αν

στις
η

οικονοµικές

πιθανότητα

για

καταστάσεις
εκροή

πόρων

αλλά
που

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις
δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

3.12 Αναγνώριση εσόδων - εξόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η
αναγνώριση των εσόδων γίναται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισµένη.
Τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
σε δεδουλευµένη βάση.
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3.13 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Ως συνδεδεµένα µέρη νοούνται η µητρική εταιρεία καθώς και οι λοιπές
επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα από αυτήν. Επίσης ως
συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται τα µέλη της ∆ιοίκησης της Εταιρείας, συγγενικά
µε αυτά πρόσωπα πρώτου βαθµού, καθώς και εταιρίες που κατέχονται από αυτά
ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηµατικών
αποφάσεων.
Όλες οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή µερών
διενεργούνται µε τους ίδιους οικονοµικούς όρους, που διενεργούνται παρόµοιες
συναλλαγές µε µη συνδεδεµένα µέρη, κατά την ίδια χρονική στιγµή.

3.14 Κέρδη ανά µετοχή
Ο δείκτης των βασικών κερδών ανά µετοχή (EPS) υπολογίζεται διαιρώντας τα
καθαρά κέρδη ή ζηµιές της χρήσης που είναι αποδοτέα στους κατόχους κοινών
µετοχών µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Ο δείκτης των µειωµένων κερδών ανά µετοχή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την
ίδια ακριβώς µεθοδολογία υπολογισµού του βασικού δείκτη κερδών ανά µετοχή,
αλλά οι προσδιοριστικοί όροι του δείκτη, καθαρά κέρδη ή ζηµιές και αριθµός
κοινών µετοχών, προσαρµόζονται ανάλογα ώστε να αντανακλούν την ενδεχόµενη
µείωση των κερδών ανά µετοχή, η οποία θα µπορούσε να προέλθει είτε από τη
µετατροπή µετατρέψιµων οµολογιών ή από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης
αγοράς µετοχών έναντι των κοινών µετοχών.

3.15 Μισθώσεις
(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 από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα
χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
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(β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι µισθώσεις παγίων 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 του παγίου στοιχείου ή της
παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ
της

υποχρέωσης

και

των

χρηµατοοικονοµικών

επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
υποχρέωση.

Οι

αντίστοιχες

εξόδων

έτσι

ώστε

να

υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική

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.

3.16 ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της
εταιρίας.

4. Πληροφορίες κατά τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και
δραστηριοτήτων 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 υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι µετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση
κατά τοµέα.
Λόγω του ότι η εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό, δεν κρίνεται
σκόπιµη η χρησιµοποίηση του γεωγραφικού κριτηρίου για την ανάλυση ανά
τοµέα και συνεπώς θα χρησιµοποιηθεί µόνο το κριτήριο του επιχειρηµατικού
τοµέα.
Μοναδικός επιχειρηµατικός τοµέας είναι ο Ραδιοφωνικός.
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O τοµέας αυτός περιλαµβάνει την παραγωγή και εκµετάλλευση ραδιοφωνικών
προγραµµάτων µέσω του σταθµού «ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.».
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά τα έσοδα και τα αποτελέσµατα,
τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν τον συγκεκριµένο
τοµέα δραστηριότητας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31/12/2007 και
31/12/2006.

5. ∆ιαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.
Η Εταιρία τόσο άµεσα όσο και έµµεσα εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς
κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο
εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους
επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρίας.
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Κατά

τη

διαχείριση

χρηµατοοικονοµικοί

κινδύνων

κίνδυνοι

σε

προσδιορίζονται

και

συνεργασία

τις

µε

εκτιµώνται
υπηρεσίες

οι
που

αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.

5.1 Κίνδυνος αγοράς
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες της ευρωζώνης και συνεπώς δεν
εκτίθεται σε µεγάλο συναλλαγµατικό κίνδυνο.

5.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή
διαθέσιµα. Η ληκτικότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η
∆εκεµβρίου 2007 για την εταιρεία αναλύεται ως εξής:

Βραχυπρόθεσµες
εντός 6
µηνών
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

Μακροπρόθεσµες

6 έως 12
µήνες

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.316.394,33

0,00

0,00

0,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις

783.554,87

158.975,05

0,00

0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

134.452,70

0,00

0,00

0,00

2.234.401,90

158.975,05

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Σύνολο

Η αντίστοιχη ληκτικότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η
∆εκεµβρίου 2006 είχε ως εξής:
Βραχυπρόθεσµες
εντός 6
µηνών
Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων

Μακροπρόθεσµες

6 έως 12
µήνες

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.571.673,09

0,00

0,00

0,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις

874.200,99

186.221,11

0,00

0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

111.202,89

0,00

0,00

0,00

2.557.076,97

186.221,11

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός

Σύνολο
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5.4 Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης
αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρίας είναι ανεξάρτητα από
µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων δεδοµένης και της απουσίας δανεισµού.

6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισµός
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµήθηκαν στις αξίες κτήσης τους µειωµένες µε τις
σωρευµένες αποσβέσεις τους.
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς
και οι µεταβολές των παγίων κατά χρήση, της Εταιρείας:
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6.2 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα
καθώς και δικαιώµατα χρήσης σήµατος και ως στοιχεία του ενεργητικού της
Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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6.3 Αναβαλλόµενος Φόρος
Οι αναβαλλόµενες

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται

όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες
φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και
όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή
που θα ισχύει κατά την επόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα για τη χρήση 2007
χρησιµοποιήθηκε

συντελεστής

ίσος

µε

25%,

ενώ

για

τη

χρήση

2006

χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 25%.
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6.4 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας, αφορούν δοσµένες
εγγυήσεις και αναλύονται ως εξής:

6.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Η ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας για το 2007 όπως προβλέπεται
από το IFRS 7, παρατίθεται ακολούθως:
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Πελάτες

Επιταγές

Γραµµάτια

Προκαταβολ
ές για αγορά
αποθεµάτων

Λιγότερο από 3 µήνες

581.493,72

982.677,25

77.032,63

0,00

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

667.273,20

535.437,94

0,00

0,00

Μεταξύ 6 µηνών και 1
έτους

0,00

34.611,21

0,00

0,00

Μεγαλύτερη του 1 έτους

0,00

0,00

0,00

0,00

Μείον: Προβλέψεις
αποµείωσης(Λιγότερο από
τρεις µήνες)

(243.840,30 )

(196.206,56 )

(77.032,63 )

0,00

Σύνολο

1.004.926,62

1.356.519,84

0,00

0,00

Ποσά σε €

Η αντίστοιχη ανάλυση των απαιτήσεων της εταιρείας για το 2006, είναι η
εξής:

Πελάτες

Επιταγές

Γραµµάτια

Προκαταβολ
ές για αγορά
αποθεµάτων

Λιγότερο από 3 µήνες

655.695,85

982.266,84

80.482,12

0,00

Μεταξύ 3 και 6 µηνών

780.817,91

546.668,35

0,00

0,00

Μεταξύ 6 µηνών και 1
έτους

0,00

35.318,07

0,00

Μεγαλύτερη του 1 έτους

0,00

0,00

0,00

Μείον: Προβλέψεις
αποµείωσης(Λιγότερο από
τρεις µήνες)

(260.760,25 )

(179.230,85 )

(77.032,63 )

Σύνολο

0,00
0,00
0,00

1.175.753,51
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6.6 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

6.7 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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6.8 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων
Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

6.9 Ίδια Κεφάλαια
Το µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.
Υπόλοιπα 1/1/2007
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

Αριθµός
µετοχών
25.000
0

Υπόλοιπα 31/12/2007

25.000

Κοινές
µετοχές
Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές
733.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
733.750,00
0,00

733.750,00

733.750,00

ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.

Τακτικό
αποθεµατικο

0,00

0,00

Λοιπά
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

0,00

209.315,94

209.315,94

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007

0,00

209.315,94

209.315,94

6.10 ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε.
31/12/2007

31/12/2006

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός

1.316.394,33

1.571.673,09

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων

1.316.394,33

1.571.673,09

Σύνολο δανείων

1.316.394,33

1.571.673,09

Tα δάνεια της εταιρείας αφορούν κεφάλαιο κίνησης µε εγγύηση αξιογράφων
πελατείας και το επιτόκιο των δανείων ανέρχεται στο 5,548 %.

6.11 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31.12.2007

31.12.2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,90%

4,10%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών
στοιχείων προγράµµατος

4,80%

4,80%

4,10%

4,10%

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007

Σελίδα 39 από 47

ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.12 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων, των προµηθευτών και των λοιπών συναφών
υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:

6.13 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

6.14.α Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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6.14.β Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις
Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

6.15 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2006 και 2005 αναλύεται ως εξής:

6.16 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τη χρήση 2007 και 2006 έχουν ως εξής:
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6.17 Έξοδα ∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για τη χρήση 2007 και 2006
σε επίπεδο εταιρίας:
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6.18 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
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6.19 Φόρος Εισοδήµατος
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της Εταιρίας:

6.20 ∆εσµεύσεις
∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της
Εταιρίας.

6.21 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν σε επίπεδο Εταιρίας επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Η Εταιρία είναι ανέλεγκτη
φορολογικά για την χρήση 2006.

6.22 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες εταιρίες :
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Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση αναλύονται ως εξής:

6.23 Κόστος Μισθοδοσίας
Το σύνολο του κόστους µισθοδοσίας της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
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6.24 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Πέραν

των

αναφερθέντων

γεγονότων,

δεν

υπάρχουν

µεταγενέστερα

των

οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία
επιβάλλεται

αναφορά

από

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης.
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