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Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 20η Φεβρουαρίου 2009 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 

και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, 

χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 

έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

Μαρούσι, 20/02/2009 

 

Ο Πρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο  Διευθυντής 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

  

  

  

Τριάντης Τριαντόπουλος Χρήστος  Χρυσάνθης 

ΑΗ 120250 Ζ 483595 
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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2008 – 31.12.2008 
 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες μέτοχοι, 

Η εταιρία κατά τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως  31η  Δεκεμβρίου 2008 εμφάνισε οριακή 

κερδοφορία κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης του τέταρτου τριμήνου. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5,4 εκατομμύρια, έναντι € 5,99 

εκατομμυρίων το έτος 2007. Τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν στα € 6 χιλιάδες 

έναντι € 245 χιλιάδων  το έτος 2007. 

 

Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρίας σε 

στατική μορφή είναι οι εξής: 
 
  31.12.2008 31.12.2007 

1. Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού   = 3.375.832,33

3.375.832,59 = 100% 3.401.097,51
3.401.097,77  = 100% 

 

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο του ενεργητικού. 

 
  31.12.2008 31.12.2007 

2. Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων  = 306.117,39

3.069.715,20 = 10% 523.997,41
2.877.100,36  = 18,21% 

       

3. Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  =

20,715.069.3
33,832.375.3

= 110% 3.401.097,77
2.877.100,36  = 118,21%

 

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας. Δεδομένου ότι ο 

αριθμοδείκτης  είναι μεγαλύτερος της μονάδας, είναι εμφανής η υπερκάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις απαιτήσεις και αυτό έχει ως συνέπεια την 

εξασφάλιση των πιστωτών και των μετόχων της εταιρίας. 
  31.12.2008 31.12.2007 

2. Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις   = 949.628,32

5.403.641,33 = 17,57% 1.351.933,78
5.995.666,96  =  22,54%

       

3. Κέρδη προ φόρων
Ίδια κεφάλαια   = 6.119,98

306.117,39  = 2% 391.453,35
523.997,41  =  74,70%
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Ίδια Κεφάλαια – Οικονομικά Στοιχεία  2008 

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 60.000,00 και διαιρείται σε 60.000 

ονομαστικές μετοχές των € 1,00 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή 

προκύπτει από τον ισολογισμό της 31.12.2008 είναι 5,10 €. Τα κέρδη προ φόρων 

ανήλθαν στη χρήση σε € 68.269,29 έναντι € 391.453,35 του 2007. 

 

Προβλεπόμενη Πορεία Της Εταιρείας 

Η  εταιρία για το έτος 2009 προβλέπει τα έσοδα να εμφανίσουν οριακή αύξηση και τα 

έξοδα να αυξηθούν οριακά με αποτέλεσμα τα οικονομικά μεγέθη να είναι τα ίδια με 

αυτά του 2008.  

 

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 εταιρείας. 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα της χρήσεως 2008. 

 

Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

  

  

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

  

ΧΡΙΣΤΟΡΦΕΥΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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     ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους Μετόχους της  MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. που 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που 

έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 

αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 

καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή 

λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις 

περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, 

με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα 

αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό 

και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 

κατά πόσο 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 
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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 Διοίκηση, 

καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 

 

Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.       
      

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΣΦΥΡΗΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14871 
ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Ισολογισμός 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         
    31/12/2008  31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση       
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.1 0,26   0,26
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00   0,00

    0,26   0,26
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέματα 6.2 290.248,36   211.815,17
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.3 2.799.764,54   3.032.697,12
Λοιπές Απαιτήσεις 6.4 121.681,41   41.944,64
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.5 21.272,00   71.140,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.6 142.866,02   43.500,58

    3.375.832,33   3.401.097,51
          
Σύνολο Ενεργητικού   3.375.832,59   3.401.097,77

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις         
Ίδια Κεφάλαια         
Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 60.000,00   60.000,00
Λοιπά αποθεματικά 6.7 28.802,06   28.802,06
Αποτελέσματα Εις Νέον   217.315,33   435.195,35

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής 

  
 

306.117,39 
  

523.997,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   306.117,39   523.997,41
          
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.8 1.689.395,11   1.215.671,21
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.9 52.365,06   114.218,75
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 6.10 1.257.970,36   1.455.420,87
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.11 44.984,67   53.139,68
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 6.12 25.000,00   38.649,85

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   3.069.715,20   2.877.100,36
          
Σύνολο Υποχρεώσεων   3.069.715,20   2.877.100,36
          
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   3.375.832,59   3.401.097,77
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Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
 

    
1/1 - 

31/12/2008 
  

1/1 - 

31/12/2007 
          

Πωλήσεις   5.403.641,33    5.995.666,96  

Κόστος Πωληθέντων 6.13 4.454.013,01    4.643.733,18  

Μικτό Κέρδος   949.628,32    1.351.933,78  

          
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  6.14 4.885,10    9.816,52  

Έξοδα διάθεσης 6.15 658.019,25    720.903,87 

Έξοδα διοίκησης 6.15 105.909,44    105.054,72  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  6.14 0,07    0,01  

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσμάτων 
  

 

190.584,66  
  

535.791,70  

          
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 6.16 2.131,23    930,35  

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 6.16 124.446,60    145.268,70  

Κέρδη προ φόρων   68.269,29    391.453,35  

          
 Φόρος εισοδήματος 6.17 -62.149,31    -145.551,66  

Κέρδη μετά από φόρους   6.119,98    245.901,69  

          

Κατανεμημένα σε:         

Μετόχους της μητρικής   6.119,98    245.901,69  

Δικαιώματα μειοψηφίας   -   -

          

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή  6.18 0,10    4,10 

          

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου         
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 
  

 

190.584,66  
  

535.791,70  

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσμάτων 
  

 

190.584,66  
  

535.791,70  

Κέρδη Προ φόρων   68.269,29    391.453,35  

Κέρδη μετά από Φόρους   6.119,98    245.901,69  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
Με την έμμεση μέθοδο 31/12/2008  31/12/2007 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  68.269,29  391.453,35

Πλέον / μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις Χρήσεως 480,00  

Προβλέψεις 36.697,37  39.860,81

Συναλλαγματικές διαφορές    

Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι  122.315,37  144.338,35

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες  

 

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων (78.433,19)  54.535,34

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 116.498,44  (94.432,77)

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 49.868,00  (35.765,00)

(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

(Πλην τραπεζών και φόρων) 241.568,89 

 

(276.661,05)

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους (61.853,69)  51.193,21

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (124.446,60)  (145.268,70)

Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη 

ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι (75.799,16) 

 

(97.863,24)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 295.164,72  31.390,20

     

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες    

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (480,00)  0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 2.131,23  930,35

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.651,23  930,35

     

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    

Αύξηση/(μείωση)  Βραχυπρόθεσμων  Δανειακών Υποχρεώσεων (197.450,51)  (71.037,68)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (197.450,51)  (71.037,68)

     

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 99.365,44 

 

(38.717,13)

     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 43.500,58  82.217,71

     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 142.866,02  43.500,58
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο

Τακτικό 

Αποθεματικό

Σύνολο 

Αποθεματικών

Αποτέλεσμα 

εις Νέο 

 

Σύνολο 

   

Υπόλοιπα 01/01/2007 60.000,00 28.802,06 28.802,06 189.293,66  278.095,72

Αποτέλεσμα περιόδου    245.901,69  245.901,69

Υπόλοιπα 31/12/2007 60.000,00 28.802,06 28.802,06 435.195,35  523.997,41

        

Υπόλοιπα 01/01/2008 60.000,00 28.802,06 28.802,06 435.195,35  523.997,41

Διανομή μερισμάτων    0,00 -224.000,00  -224.000,00

Αποτέλεσμα περιόδου    6.119,98  6.119,98

Υπόλοιπα 31/12/2008 60.000,00 28.802,06 28.802,06 217.315,33  306.117,39
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1.1. Η Εταιρεία 
 

Η εταιρεία «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρύθηκε το 2002 (Φ.Ε.Κ. 

υπ’ αριθμ. 7471/17.07.2002 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 51840/01ΑΤ/Β/02/168. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος 

Αμαρουσίου (στη διεύθυνση Ι. Δούση 18) και σύμφωνα με το καταστατικό της, η 

διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50 έτη). 

Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι:  

1. Η έκδοση ημερήσιων εφημερίδων (πρωινών και απογευματινών), εβδομαδιαίων 

εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους εντύπου γενικού ή 

ειδικού περιεχομένου. 

2. Η έκδοση και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων και συγγραμμάτων Ελλήνων 

και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων κάθε είδους εντύπου. 

3. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εντύπων που περιγράφονται στις 

παραγράφους 1& 2 είτε πρόκειται για δική της είτε για ξένη έκδοση. 

4. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων, λιθογραφείων, 

βιβλιοδετειών καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών που υπάγονται σε 

αυτές. 

5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών. 

6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση οπτικοαουστικών προγραμμάτων και πάση 

φύσεως υλικού και περιεχομένου πολυμέσων (MULTIMEDIA). 

7. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

8. Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων που εντάσσονται 

στους σκοπούς της εταιρείας. 

9. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων που αφορούν 

προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας. 

10. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο των 

εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις 

υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω χώρους. 

11. Η εν γένει εμπορία και διανομή όλων των προϊόντων, είτε απευθείας, είτε μέσω 

δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών είτε εξ’ αποστάσεως. 

12. Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείας με παρόμοιο ή διαφορετικό σκοπό. 

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κατά κύριο λόγω από δημοσιεύσεις και λιανικές 

πωλήσεις περιοδικών και δευτερευόντως από πωλήσεις πρώτων υλών. 
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Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2008 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία  και για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20ης Φεβρουαρίου 

2009. 

 

1.2. Διοίκηση της Εταιρείας 
 

Η MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοικείται από 4μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής και λήγει στις 30-6-2009. Τα μέλη του 

είναι: 

Τριάντης Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Πρόεδρος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός 

Πεντέλης αρ. 2  

Χρήστος Αγραφιώτης, του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, κάτοικος Νίκαιας, οδός Σπάρτης 

αρ. 16. 

Χριστορφεύς Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Μέλος, κάτοικός Αμαρουσίου, οδός 

Πεντέλης αρ. 2 

Bασίλειος Διαμαντόπουλος, του Γεωργίου, μέλος, κάτοικός Ν.Σμύρνης, οδός Βάρνης 

αρ.4 

 

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

2.1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 31η Δεκεμβρίου 2008 που καλύπτουν όλη τη χρήση 2008, έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την 

αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες 

µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 

ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 

(I.F.R.I.C.) της IASB. 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 την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη σε 

όλες τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής, και αποτίμησης ώστε να 

είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Για τη 
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σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008 έχουν ακολουθηθεί 

οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2007. 

 

2.2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 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, κ.λ.π. 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, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής με βάση τους συντελεστές 

που ορίζονται από το Π.Δ. 299/2003 ως εξής: 

 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1 - 5 έτη 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά 

την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

 

2.3. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται 

και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του 

ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι 

το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η 

ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 

επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας 

Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 
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2.4. 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 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 εταιρείας, στην χρήση 2008 σχηματίστηκε πρόβλεψη για 

επισφαλείς απαιτήσεις ποσό ευρώ 26.697,37. 

 

2.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, 

όπως οι καταθέσεις όψεως.  

 

2.6. Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδια Κεφάλαια 
 
Τo μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις 

ονομαστικές της μετοχές. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες υφίστανται γενικά 

για τις ανώνυμες εταιρείες κάποιες επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Συγκεκριμένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από το Νόμο: 

 

Άρθρο 47 Διάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία μειωθεί κάτω από το μισό του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το 

μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της 

χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος 

έννομο συμφέρον 

Παράγραφος 1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση 

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 
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όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το Άρθρο 

42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική 

συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το Άρθρο 47. Έννομο συμφέρον για τη λύση της 

εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα 

Αρχή. 

 

Άρθρο 16 Ίδιες μετοχές 

Παράγραφος 2: Οι αποκτήσεις Ιδίων μετοχών γίνονται με ευθύνη των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των 

μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των 

μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για 

λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει 

προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, 

το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται 

να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του 

οριζομένου στην παράγραφο 1 του Άρθρου 44α, 

Παράγραφος 8δ: Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε 

περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η 

εταιρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει τις 

μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό 

δημιουργείται από τα κέρδη της κλεισμένης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 

απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να 

διανεμηθεί. 

 

Ως προς τη διανομή των κερδών σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ετησίως, αφαιρείται το 1/20 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, το 

οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, 

του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο 

σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του 

φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και 

του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν 
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έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 

65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν 

μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται 

σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την 

έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, 

με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 

 

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την 

νομοθεσία σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια. 

 

2.7. Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 
 

Η επιβάρυνση της περιόδου 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. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της 

περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% για τη χρήση 2007 και 2008). 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.  

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. 

 

2.8. Προβλέψεις 
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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. 

 

2.9 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 

Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2008 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας σχετικά με την 

επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω: 

 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με 

ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009. Το 

τροποποιημένο Δ.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» με την 

διευρυμένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» και εισάγει την πρόσθετη 

«Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης 

παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής 

λογιστικής πολιτικής και αναδρομικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόμησης στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού πέραν της διαφορετικής 

παρουσίασης δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο απαλείφει την 

επιλογή που παρείχε το προηγούμενο για την άμεση αναγνώριση στα έξοδα του 

κόστους δανεισμού που σχετιζόταν με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων. Το πρότυπο αυτό, δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Αντικατάσταση του Δ.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις», με ισχύ για 

επιχειρηματικές συνενώσεις, με ημερομηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες 
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λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2009. Το νέο πρότυπο εισάγει 

αλλαγές στα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς και στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του θα 

έχει επίδραση στις μελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως η εταιρεία δεν προτίθεται 

να προβεί σε ενωρίτερη εφαρμογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές 

στις οποίες ενδεχομένως προβεί, πριν την ημερομηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 

 

Δ.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2009. Το Δ.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14 

«Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο, είναι η 

βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα επιμέτρησης των 

στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών 

αναφορών προς τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι 

πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη 

επίδραση στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Διερμηνεία 11 «Δ.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές Ομίλου και Ιδίων Μετοχών», με ισχύ, για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/03-2007. Η διερμηνεία 

αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε 

συμμετοχικούς τίτλους από μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία 

(δικαιώματα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να αγοράσει τους 

συμμετοχικούς τίτλους από τρίτο μέρος προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωμάτων σε συμμετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια 

την επιχείρηση, είτε από τους μετόχους της, τους οποίους (συμμετοχικούς τίτλους) θα 

παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους που εμπλέκονται δύο ή 

περισσότερες εταιρείες του ομίλου. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρεία. 

Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής 

Υπηρεσιών», με ισχύ, για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 01/01/2008. Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό, εκ 

μέρους του παραχωρησιούχου, συμφωνιών παραχώρησης, από το δημόσιο προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

Διερμηνεία 13, «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/07/2008. Η 

διερμηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό χειρισμό της ανταμοιβής της εμπιστοσύνης 
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που μια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης 

αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

από αυτούς και η οποία (ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι 

εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο μέλλον, με τη λήψη δωρεάν ή με 

έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη 

εφαρμογή της διερμηνείας, (η οποία επιτρέπεται) πριν την ημερομηνία της 

υποχρεωτικής ισχύος της.  

 

Διερμηνεία 14, «Δ.Λ.Π. 19 - Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων 

παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις 

τους», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 

01/01/2008. Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή 

μειώσεων σε μελλοντικές εισφορές, πώς μια ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης 

μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μια 

ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να δημιουργήσει υποχρέωση σε 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή στην 

εταιρεία. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται 

μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική 

οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (με εξαίρεση 

όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την 

«εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η 

τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την 

κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και 

Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η 

οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω 

χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρμόζεται για 

τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009) Η 

διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για 
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τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το 

έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το 

στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία 

διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Οκτωβρίου 2008) Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της 

σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται 

από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία, καθώς η 

Εταιρεία δεν έχει επενδύσεις προς εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση» και ΔΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων (εφαρμόζεται 

μεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008) Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική 

οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία (με εξαίρεση 

όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την 

«εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η 

τροποποίηση, επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την 

κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο που θα μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και 

Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η 

οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω 

χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 



MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 Σελίδα 23 από 37 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009: 

 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη 

τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμειακών ροών») 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες 

στις οποίες περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών 

στοιχείων να παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα 

και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέματα όταν το 

στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η επακόλουθη 

τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την 

αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται 

στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει 

επίπτωση στις δραστηριότητες του Εταιρείας καθώς δεν περιλαμβάνεται στις συνήθεις 

δραστηριότητες η εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

 
Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην έκταση στην 

οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές αυξήσεις των 

μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που 

αποδίδονται στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν 

καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών. 

• Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει 

τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν 

στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος 

μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιμέτρηση της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. 

• Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε 

εργαζομένους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους 

12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων. 
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• Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά 

Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να 

αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση 

της κρατικής υποστήριξης» 
Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από 

εκείνο της αγοράς να επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και των εσόδων που 

προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη λογιστική αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις» 
Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, 

η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση», έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση 

σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς 

πώληση και διακοπτόμενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. 

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

  
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση 

και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

αντιμετωπίζεται ως μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια 

ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που 

περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης 

καταχωρούνται ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση 

που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση 

και Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του 
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ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 

«Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες 

και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες» 
Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι 

κάποια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο 

ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και 

Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία 

λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 

«Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες 

και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 

κοινοπραξίες». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά 

το κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, 

πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της 

αξίας λόγω χρήσης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή 
μόνο εάν έχει πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε 
αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία 
αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να 
εξοδοποιηθεί. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 
Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, 
αν υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα 
χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 
Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για 
μελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. 
Επομένως, όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός 
επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το 
ακίνητο επιμετράται στο κόστος μέχρι την νωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας 
ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία 
καθίσταται δυνατό να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων, το οποίο 
προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε 
συνεργασία με τα τμήματα της εταιρείας που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
Η διοίκηση τής εταιρείας παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 
διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων 
κινδύνων.  
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν έχει  συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις χονδρικής 
γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το μεγαλύτερο 
μέρος των απαιτήσεων είναι από διαφημιστικές εταιρείες. Στην παράγραφο 6.4. 
παρατίθεται ανάλυση ληκτότητας των απαιτήσεων.  
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
Διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα ο κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 
Η εταιρεία χρηματοδοτείται μέσω βραχυπροθέσμου δανεισμού και προείσπραξης 
εμπορικών απαιτήσεων. Οι υποχρεώσεις προς του προμηθευτές δε ξεπερνούν τους 6 
μήνες. 
 
(γ) Κίνδυνος επιτοκίου 
Την 31η Δεκεμβρίου 2008, ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του 
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό 
ποσοστό επιτοκίου. 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης 
καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 
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+1% ή -1% (2007: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική 
βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
μεταβολή επιτοκίου κατά: +/- 1% +/- 1% 
Απόλυτη μεταβολή στο Αποτέλεσμα χρήσης 18.140,91 22.978,30 
Απόλυτη μεταβολή στην Καθαρή Θέση 18.140,91 22.978,30 
 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

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. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με 

την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.  

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ο τομέας Δημοσιεύσεων και λιανικών πωλήσεων περιοδικών είναι ο μοναδικός 

επιχειρηματικός τομέας και περιλαμβάνει διαφήμιση πελατών μέσω περιοδικών, 

καθώς και την παραγωγή διαφημιστικού υλικού. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο ο οποίος αποτελεί και τον μοναδικό 

γεωγραφικό τομέα. 

Η σχετική πληροφόρηση παρέχεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
6.1. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
 Έπιπλα και 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

 

Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 7.644,00  7.644,00

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -7.643,74  -7.643,74

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 0,26  0,26

   
Μικτή Λογιστική αξία 7.644,00  7.644,00

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -7.643,74  -7.643,74

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 0,26  0,26

   
Μικτή Λογιστική αξία 8.124,00  8.124,00

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας -8.123,74  -8.123,74

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008 0,26  0,26

    

 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός 

 

Σύνολο 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 0,26  0,26

Προσθήκες   0,00

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00

Αποσβέσεις 0,00  0,00

Μεταφορές 0,00  0,00

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 0,26  0,26

   
Προσθήκες 480,00  480,00

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00

Αποσβέσεις -480,00  -480,00

Μεταφορές 0,00  0,00

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008 0,26  0,26
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6.2. Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2008   31/12/2007 
    
Α' ύλες 251.870,83  211.815,17

Τελικά προϊόντα 38.377,53  0,00

Λοιπά 0,00  0,00

Σύνολο 290.248,36   211.815,17

    
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα 

            και κατεστραμμένα αποθέματα: 0,00  0,00

     Α' ύλες 0,00  0,00

     Ημιτελή προϊόντα 0,00  0,00

 0,00   0,00

    
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 290.248,36   211.815,17

 

6.3. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2008  31/12/2007 
   
Πελάτες 1.385.129,53 1.345.595,92

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 7.080,00 7.080,00

Γραμμάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες 45.197,84 45.946,63

Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 291.730,90 96.767,25

Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες 1.071.028,30 1.703.536,41

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -221.909,27 -195.211,90

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 2.578.257,30  3.003.714,31

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 221.507,24 28.982,81

Σύνολο 2.799.764,54  3.032.697,12

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  0,00 0,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.799.764,54 3.032.697,12

 2.799.764,54  3.032.697,12

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
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 31/12/2008  31/12/2007 
 
Πελάτες 1.292.854,15 1.248.162,27

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 0,00 0,00

Γραμμάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες 45.197,84 45.946,63

Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 169.177,01 6.069,00

Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες 1.071.028,30 1.703.536,41

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 221.507,24 28.982,81

 2.799.764,54  3.032.697,12

 
Ανάλυση Ληκτότητας Απαιτήσεων 31/12/2008 31/12/2007 
 
Λιγότερο από 3 μήνες 2.298.234,94 2.403.041,58

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 440.073,09 743.461,14

Μεταξύ 6 μηνών και ενός έτους 283.365,78 81.406,30

Μεγαλύτερη του ενός έτους 0,00 0,00

Προβλέψεις Απομείωσης -221.909,27 -195.211,90

Σύνολο 2.799.764,54  3.032.697,12

 
6.4. Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2008 31/12/2007 
       
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 121.681,41  41.944,64

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 121.681,41  41.944,64

Σύνολο 121.681,41  41.944,64

     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  0,00  0,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό 121.681,41  41.944,64

  121.681,41  41.944,64

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 
  31/12/2008 31/12/2007 
       
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 121.681,41  41.944,64

6.5. Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού  της Εταιρίας αναλύονται ως   εξής: 
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  31/12/2008 31/12/2007 
       
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 21.272,00 71.140,00
  21.272,00  71.140,00
 

6.6. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 
Τα ταμειακά  διαθέσιμα  της  εταιρείας  αναλύονται  ως  εξής: 
 
  31/12/2008 31/12/2007 
       
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 142.866,02 43.500,58
 Σύνολο 142.866,02 43.500,58

 

6.7. Ίδια Κεφάλαια 
 
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  
Αριθμός 
μετοχών  

Κοινές 
μετοχές 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές 

 
Σύνολο 

       
Υπόλοιπα 01/01/2008 60.000,00  60.000,00 0,00 0,00  60.000,00

Έκδοση Νέων Μετοχών 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

Υπόλοιπα 31/12/2007 60.000,00  60.000,00 0,00 0,00  60.000,00

          
Έκδοση Νέων Μετοχών 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00

Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες 

Μετοχές) 
0,00

 
0,00 0,00

0,00 

 
0,00

Υπόλοιπα 31/12/2008 60.000,00  60.000,00 0,00 0,00  60.000,00

 

  
Τακτικό 

αποθεματικό Σύνολο 
       
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 28.802,06 28.802,06
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 28.802,06 28.802,06
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Υπόλοιπα 31/12/2008 28.802,06 28.802,06
 

   
Αποτέλεσμα 

εις Νέο 
      
Υπόλοιπα 1/1/2006 189.293,66

Διανομή μερισμάτων 0,00
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Αποτέλεσμα περιόδου 245.901,69 

Υπόλοιπα 31/12/2006 435.195,35
Αποτέλεσμα περιόδου -224.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2007 6.119,98

 
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30.06.2008 εγκρίθηκε η καταβολή 

μερίσματος € 200.000 από τα κέρδη της χρήσεως 2007 και € 24.000 από τα κέρδη 

προηγουμένων χρήσεων ήτοι συνολική καταβολή στους Μετόχους ποσού 224.000 

ευρώ. Η εταιρεία λογίζει τις καταβολές μερισμάτων στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

ως Λειτουργικές Δραστηριότητες. 

 

6.8. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων, των προμηθευτών και των λοιπών συναφών 

υποχρεώσεων  της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 
  31/12/2008 31/12/2007 
       
Προμηθευτές 1.683.157,46 1.209.359,15

Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00

Μεταχρονολογημένες επιταγές 6.237,65 6.312,06

Σύνολο 1.689.395,11 1.215.671,21

 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας δε ξεπερνούν τους 6 μήνες ως προς τη διάρκεια 

εξόφλησης. 

 

6.9. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  31/12/2008 31/12/2007 
       
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 17.067,32 97.863,34

Υποχρεώσεις από Φόρους 35.297,74 16.355,41

Σύνολο 52.365,06 114.218,75

6.10. Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  
 31/12/2008 31/12/2007 
   
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
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Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 0,00  0,00

 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Τραπεζικός δανεισμός 344.096,62 581.826,79

Χρηματοδότηση από Factoring 913.873,74 873.594,08

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.257.970,36  1.455.420,87

  
Σύνολο δανείων 1.257.970,36  1.455.420,87

 

6.11. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 
 
  31/12/2008 31/12/2007 
   
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  0,00 0,00

Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00

Έσοδα επόμενης περιόδου 2392,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 42.592,67 53.139,68

Σύνολο 44.984,67 53.139,68

 

6.12. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 
 

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2008 31/12/2007 
       
Διαφορές φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 15.000,00 23.649,85

Διαφορές φορολογικού ελέγχου κλειόμενης 

χρήσεως 10.000,00 15.000,00

Σύνολο 25.000,00 38.649,85

 
6.13. Κόστος Πωληθέντων 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 
  1/1-31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 0,00 0,00
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 1.977.451,95 1.790.190,97
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Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.451.456,77 2.836.542,21
Παροχές τρίτων 12.604,29 12.000,00
Φόροι και τέλη 0,00 0,00
Λοιπά διάφορα έξοδα 12.500,00 5.000,00
  4.454.013,01 4.643.733,18

 
6.14. Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για το έτος του 2008 και 2007 έχουν ως εξής: 
 
 1/1-31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Άλλα λειτουργικά έσοδα 
Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων 0,00 0,00
Λοιπά 4.885,10 9.816,52
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις 0,00 0,00
Σύνολο 4.885,10 9.816,52
    
Άλλα λειτουργικά έξοδα    
Λοιπά 0,07 0,01
Σύνολο 0,07 0,01
 
6.15. Έξοδα Διοίκησης/Διάθεσης 
 
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων  διοίκησης  και διάθεσης για το έτος του 2008 και 2007 της 

εταιρείας: 

 
Έξοδα διοίκησης: 
  1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Αμοιβές προσωπικού 0,00 5.000,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 47.544,81 33.869,05
Λοιπές παροχές τρίτων 12.604,29 12.000,00
Φόροι και τέλη 280,34 185,67
Λοιπά διάφορα έξοδα 45.000,00 54.000,00
Αποσβέσεις  480,00 0,00
  105.909,44 105.054,72

Έξοδα διάθεσης: 
  1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Αμοιβές προσωπικού 0,00 0,00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 607.323,90 677.060,15 

Παροχές τρίτων 2.800,96 13.519,98 

Φόροι και τέλη 0,00 0,00 
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Διαφήμιση 0,00 0,00 

Διάφορα έξοδα 21.197,02 5.462,93 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 0,00 0,00 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 26.697,37 24.860,81 

Σύνολο 658.019,25 720.903,87 

 

6.16. Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα 
 
Τα  Χρηματοοικονομικά  έσοδα/έξοδα  αναλύονται  ως  εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
    
Έσοδα τόκων από:   
-Τραπεζών 2.131,23 930,35

  2.131,23 930,35

    
Έξοδα τόκων από:   
- Χρηματοδότηση Factoring 78.005,65 68.603,36
- Τραπεζική Χρηματοδότηση & 
  Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 46.440,95 76.665,34

  124.446,60 145.268,70

 

6.17. Φόρος Εισοδήματος 
 
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήματος  της Εταιρίας: 
 
  1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Φόρος χρήσης -17.067,32 -97.863,34

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου  -10.000,00 -15.000,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου -35.081,99 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 6.2) 0,00 -32.688,32

Σύνολο -62.149,31 -145.551,66

 
6.18. Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τα κέρδη δια του συνόλου των μετοχών 
της εταιρείας και αναλύονται ως εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
   
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 6.119,98 245.901,69



MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 Σελίδα 36 από 37 

της μητρικής 
Σταθμισμένος μέσος όρος 
του αριθμού μετοχών 60.000 60.000,00
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 
(Ευρώ ανά μετοχή) 0,10 4,10

 

Για την παρούσα χρήση 2008 δεν προβλέπεται η καταβολή μερίσματος προς τους 

μετόχους. 

 

6.19. Δεσμεύσεις 
 

Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας. 

 

6.20. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 

Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

εταιρείας. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Για τις χρήσεις 

2008 και 2007 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσού € 

25.000 (σημείωση 6.12). 

 

6.21. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24) 
 

α) Μητρική Εταιρεία 
 

Η εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.». 

Για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2008 μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (όπως αυτά 

ορίζονται από το ΔΛΠ 24) υπήρξαν αγορές και πωλήσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

 

 

  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

 31/12/2008 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ   31/12/2007 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

MAISON ΑΕ  527.841,63

 

MAISON ΑΕ  935.228,12

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 1.118.073,37  

 

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 1.431.705,44  



MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 Σελίδα 37 από 37 

         

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 31/12/2008 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ   31/12/2007 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

MAISON ΑΕ  705.142,40
 

MAISON ΑΕ  548.635,35

ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ 16,52  
 

ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ 16,52  

Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
Ε
Ω
Σ
Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 307.976,31  
 

Υ
Π
Ο
Χ
Ρ
Ε
Ω
Σ
Η

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 322.750,25  

 

β) Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν Μέτοχοι και Μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και οι βασικοί μέτοχοι αυτής (με ποσοστό μεγαλύτερο 

του 5%) μετέχουν στο κεφάλαιο άλλης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ως 

κατωτέρω: 

 
Εταιρεία  Θέση στην Εταιρεία 

TCT MEDIA GROUP ΑΕ Τ.Ε. Τριαντόπουλος Δ/νων Σύμβουλος 

TCT MEDIA GROUP ΑΕ Χ.Ε. Τριαντόπουλος Πρόεδρος 

 
Οι αγορές και οι πωλήσεις της MAISON ΑΕ από και προς την TCT MEDIA GROUP 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. στην παρούσα χρήση ανήλθαν σε € 1.684.024,68 και € 1.137.054,31 

αντίστοιχα (χρήση 2007: € 1.806.024,68 και 620.590,72). Οι υποχρεώσεις της MAISON 

ΑΕ την 31/12/2008 ανέρχονται σε € 645.132,59 (31/12/2007: € 540.412,33). Οι 

απαιτήσεις την 31/12/2008 ανέρχονται σε € 99.514,49 (31/12/2007 € 0,00). 

 

6.22. 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 


