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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2005 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες 

που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΝΤΥΠΩΝ », την 17η Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 

τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kathimerini.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 2006     

Θεµιστοκλής Αλαφούζος 

     

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας 

«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» 
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Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Α.Ε.Ε.  ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΤΥΠΩΝ » 
ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2005 – 31.12.2005 

 
Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες µέτοχοι, 

Η εταιρία κατά τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2005 εµφάνισε 

µείωση  των οικονοµικών της µεγεθών. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε 

σε € 1,36 εκατοµµύρια, έναντι € 1,65 εκατοµµυρίων το έτος 2004. Τα 

αποτελέσµατα µετά τους φόρους ανήλθαν στα € -0,52 εκατοµµύρια έναντι € -

0,17 εκατοµµυρίων  το έτος 2004.  

Οι αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση της 

εταιρίας σε στατική µορφή είναι οι εξής: 

1. Kυκλοφορούν ενεργητικό   =    682.131,42 = 95,58 %  

    Σύνολο ενεργητικού               713.663,45 

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

 
2. Ίδια κεφάλαια              =  -294.163,09 = -29,19 % 

    Σύνολο υποχρεώσεων       1.007.826,54 

 

3. Kυκλοφορούν ενεργητικό           682.131,42 = 68,35 % 

    Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   997.949,72 

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας.  

 

1. Mικτά αποτελέσµατα   =    271.105,09 = 19,95 % 

    Πωλήσεις                         1.358.683,94 

                          

      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

1. Η Εταιρία 

 Η ανώνυµη εταιρεία «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Α.Ε.Ε.» Προώθηση, διακίνηση και εµπορική εκµετάλλευση εντύπου υλικού 

περιοδικών και φυλλαδίων. 
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2. Απασχολούµενο Προσωπικό 

• 1. INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ A.Ε.Ε : 3 

 

3. Ίδια Κεφάλαια – Οικονοµικά Στοιχεία  2005 

 

 INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε  € 87.900,οο και διαιρείται σε 30.000 

µετοχές των € 2,93 εκάστη. Η εσωτερική λογιστική αξία όπως αυτή προκύπτει 

από τον ισολογισµό της 31.12.2005  είναι αρνητική (294.163,09).Ο κύκλος 

εργασιών το 2005 ανήλθε σε € 1.358.683,94 έναντι € 1.654.007,67 της 

προηγουµένης χρήσεως και οι ζηµίες χρήσεως προ φόρων σε € 35.040,88, έναντι 

κερδών € 10.611,10 του 2004. 

 

4. Προβλεπόµενη Πορεία της Εταιρίας 

Η εταιρία συνέχισε και την χρονιά αυτή τη σταθερή πορεία, διατηρώντας την 

κυκλοφορία και το προφίλ των αναγνωστών της, βασικοί παράγοντες για την 

περαιτέρω αύξηση των εσόδων της και ιδίως των διαφηµιστικών.  

Επιπρόσθετα, έχει το βασικό πλεονέκτηµα, σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο ξένο 

τύπο να κυκλοφορεί ταυτόχρονα µε τον ελληνικό τύπο και πολύ νωρίτερα από 

τον ξένο. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και 

πρόσφατα η εφηµερίδα άρχισε να κυκλοφορεί και στην Αλβανία , πέραν της 

Κύπρου. Επίσης θα προστεθούν περιοδικές εκδόσεις στην εφηµερίδα, µε σκοπό 

τον εµπλουτισµό της ύλης της και την προσέλκυση διαφηµιστικών εσόδων. 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα , η ∆ιοίκηση της εταιρίας εκτιµά, ότι θα 

αυξηθούν τα διαφηµιστικά έσοδα και τα έσοδα κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα 

στην επόµενη τριετία η εταιρία να εµφανίζει σηµαντική κερδοφορία, έτσι ώστε τα 

συσσωρευµένα κέρδη να υπερκαλύψουν τις συσσωρευµένες ζηµίες παρελθουσών 

χρήσεων.   

                                   

Ν. Φάληρο, 17 Μαρτίου 2006 

 ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

.................................. 

Θεµιστοκλής  Αλαφούζος 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Προς τους κ.κ Μετόχους της «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ 
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ » 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ 
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη 
διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, 
εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  
Ο έλεγχος µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, 
που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο 
που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων 
που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της 
Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 
καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο 
έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της 
Έκθεσης µας.  
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις 
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις 
µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της, της χρήσης που 
έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, 
εφιστούµε την προσοχή σας και στη σηµείωση 6.9 του προσαρτήµατος των 
οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά, στο γεγονός ότι το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι αρνητικό µε συνέπεια να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 και 48 
παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και στις δροµολογηθείσες από την διοίκηση 
ενέργειες για την αντιµετώπιση τους. 
 

Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2006 
Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:12821 

 
 

 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

11635 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.:127 
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Ισολογισµός Εταιρίας 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 31/12/2004

Σηµείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 19.195,27 22.065,71

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 37,79 202,60

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.3 12.298,97 15.746,25

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.4 0,00 1.755,22

31.532,03 39.769,78

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.5 500.838,89 600.634,53

Λοιπές Απαιτήσεις 6.6 94.217,04 94.927,51

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 6.7 22.187,17 47,66

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.8 64.888,32 42.122,11

682.131,42 737.731,81

Σύνολο Ενεργητικού 713.663,45 777.501,59

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 87.900,00 87.900,00

Λοιπά αποθεµατικά 6.9 141,09 141,09

Αποτελέσµατα Εις Νέον -382.204,18 -330.129,17

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής

-294.163,09 -242.088,08

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -294.163,09 -242.088,08

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

6.10 9.876,82 8.432,76

Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 9.876,82 8.432,76

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.11 964.770,65 899.985,47 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.12 2.432,64 89.126,06

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.13 11.209,23 16.095,03

Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 6.13.Β 19.537,20 5.950,35

Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 997.949,72 1.011.156,91

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.007.826,54 1.019.589,67

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 713.663,45 777.501,59
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Μητρικής και Οµίλου 
  

 
 

Σηµ.

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Πωλήσεις 1.358.683,94 1.654.007,67

Κόστος Πωληθέντων 6.14 -1.087.578,85 -1.050.718,85

Μικτό Κέρδος 271.105,09 603.288,82

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6.15 90.943,30 46.781,46

Έξοδα διάθεσης 6.16 -232.145,78 -409.430,05

Έξοδα διοίκησης 6.16 -162.721,79 -228.178,46

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 6.15 -1.659,47 -1.434,96

Αποτελέσµατα Προ Φόρων 
Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων

-34.478,65 11.026,81

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.17 2,11 1,81

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.17 -564,34 -417,52

Κέρδη προ φόρων -35.040,88 10.611,10

 Φόρος εισοδήµατος 6.18 -17.034,13 -27.806,55

Κέρδη µετά από φόρους -52.075,01 -17.195,45

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
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Κατάσταση ταµειακών ροών Εταιρίας 
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Κατάσταση µεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρίας 
 
 
 

  
 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
Καταβεβληµένο

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
Υπέρ το άρτιο

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Σύνολο 
Αποθεµατικών

Αποτέλεσµα εις 
Νέο Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2004 87.900,00 0,00 0,00 141,09 141,09 -312.933,72 -224.892,63

 Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00

∆ιανοµή µερισµάτων 0,00 0,00

Αποτέλεσµα χρήσης -17.195,45 -17.195,45

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31/12/2004 87.900,00 0,00 0,00 141,09 141,09 -330.129,17 -242.088,08

∆ιανοµή µερισµάτων 0,00
0,00

Αποτέλεσµα περιόδου -52.075,01
-52.075,01

Υπόλοιπα 31/12/2005 87.900,00 0,00 0,00 141,09 141,09 -382.204,18 -294.163,09
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1. Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Εταιρία 
 

Η εταιρία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΑΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ , µε διακριτικό τίτλο 

«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το 

1998 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµ. 1280/09.03.1998 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι 

εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 40106/02/Β/98/167. 

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 πεντηκονταετής (50ετής). 

Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι:  

1. Η προώθηση και η διακίνηση εντύπου υλικού, περιοδικών και φυλλαδίων.  

2. Η εµπορική εκµετάλλευση των εντύπων αυτών.   

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρία µπορεί:  

• Να συνεργάζεται µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε οποιοδήποτε τρόπο. 

• Να ιδρύει υποκαταστήµατα οπουδήποτε. 

• Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή 

παρεµφερή σκοπό. 

• Να συµµετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής µε όµοιο ή 

παρεµφερή σκοπό. 

• Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άµεσα ή εµµεσα για την 

εκπλήρωση του σκοπού της.   

 Η εταιρία διακινεί και εκµεταλλεύεται την εφηµερίδα «INTERNATIONAL 

HERALD TRIBUNE – KATHIMERINI ENGLISH EDITION». Η εφηµερίδα 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 09 Μαρτίου 1998 και είναι  από τις λίγες 

καθηµερινές ξενόγλωσσες εφηµερίδες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.  

Τα έσοδά της κατά κύριο λόγο προέρχονται από την πώληση των εφηµερίδων και 

από τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις που γίνονται σε αυτές. 

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2005 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση 

που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της 17ης Μαρτίου 2006. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις 

τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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1.2 ∆ιοίκηση της Εταιρίας  
 

Η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. διοικείται 

από 6µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30 -6-2010. 

Τα µέλη του είναι: 

• Θεµιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου 

Μακαρίου & ∆ηµ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο 

• Ρίτσαρντ Τζόρτζ Γούλντριτζ, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

κάτοικος Υόρκης Αγγλίας, Χαντλεϊ  Χάουζ  Σκίρπενµπεκ ΥΟ4 1HF  

• Μάρθα Ζώη-∆ερτιλή, του Θεοφάνους,  Μέλος,  κάτοικος  Ρόδου 35, 

Κηφισιά. 

• Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός, του Γεωργίου, Μέλος, 

κάτοικος Αναστάσεως 78 Παπάγου.  

• Ντιντιέ Ρόµπερτ Μπρούν, Μέλος,  κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, Ντενφερ 

Ροσερό 110, 75014. 

• Καθρίν Περό , Μέλος,  κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, Πλατεία Αντολφ 

Σεριού. 

 

2. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας « ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.»  την 31η ∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία 

µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν όλη τη χρήση 2005, 

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 ∆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. Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως 

«IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρία  εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 

2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005. 
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 Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προέβη 

σε όλες τις αναγκαίες προσαρµογές στις µεθόδους λογιστικής, αποτίµησης και 

ενοποίησης ώστε να είναι σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 έχουν επίσης αναµορφωθεί 

ώστε να καταστούν συγκρίσιµα.  

Η Εταιρία αποφάσισε να προσαρµόσει ορισµένα κονδύλια τα οποία αφορούν τον 

Ισολογισµό µετάβασης της 1ης Ιανουαρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της 

χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004.  Οι προσαρµογές των κονδυλίων 

έγιναν αναδροµικά για τις χρήσεις τις οποίες αφορούν. Η επίδραση των 

προσαρµογών που αφορούν χρήσεις πριν την 1/1/2004 καταχωρήθηκε 

απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Οι προσαρµογές 

που αφορούσαν την περίοδο 1/1/2004 έως 31/12/2004 επηρέασαν τα 

αποτελέσµατα της χρήσης αυτής. 

Η επίδραση των ανωτέρω προσαρµογών στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα 

των χρήσεων που αφορούν, αναλύονται στην παράγραφο 6.20.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των 

∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις που 

συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. Η ηµεροµηνία 

µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

2.2 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

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, όπως ορίζεται από το Π.∆. 299/2003. 
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2.3 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται οι άδειες λογισµικού και τα 

σήµατα. 

 

(α) Λογισµικό 

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 από ένα µέχρι πέντε έτη. 

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού 

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. 

 

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 εταιρίας, στη χρήση 2005 σχηµατίστηκε πρόβλεψη 

για επισφαλείς απαιτήσεις ποσό € 780,57. 

2.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τα ισοδύναµα των ταµειακών 

διαθέσιµων, όπως οι καταθέσεις όψεως.  
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2.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

To µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και 

αφορά τις ονοµαστικές της µετοχές. 

2.7 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.  Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των 

φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (32% 

για τη χρήση 2005, 35% για τη χρήση 2004). 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.  

2.8 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. 

 

 



ΙΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005  Σελίδα 17 από 34  

• 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. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 

ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν 

δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων 

σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 

απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια 

(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε 

περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τότε θα 

πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας 

εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. Στην περίπτωση µίας προσφοράς 

που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίµηση των 

παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των 

εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση 

τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται 

λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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2.9 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν η εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα 

απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις 

δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται 

εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

2.10 Αναγνώριση εσόδων  
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης 

είναι εξασφαλισµένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο 

που παρέχονται οι υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εξασφαλισµένη. 

 

2.11 ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της 

Εταιρίας. 
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3. Σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης 
 

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. 

 

 

4. Πληροφορίες κατά τοµέα 
 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα : 

 

 ∆ιακίνηση και εκµετάλλευση εντύπων : Η Εταιρία σε συνεργασία µε την 

διεθνή εφηµερίδα «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE» διακινεί και 

εκµεταλλεύεται µια από τις λίγες ξενόγλωσσές ηµερήσιες εφηµερίδες που 

κυκλοφορούν στην Ελλάδα την «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – 

KATHIMERINI» .   

    

 

 

 

 

 

 

 

1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2004

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 1.358.683,94 1.654.007,67

Καθαρές πωλήσεις 1.358.683,94 1.654.007,67

Λειτουργικά  αποτελέσµατα -34.478,65 11.026,81
Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -562,23 -415,71

Κέρδη προ φόρων -35.040,88 10.611,10
Φόρος εισοδήµατος -17.034,13 -27.806,55
Αποτέλεσµα µετά φόρων -52.075,01 -17.195,45

Αποσβέσεις 3.595,25 2.949,10
EBITDA -30.883,40 13.975,91
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

6.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισµός 
 

Τα  µηχανήµατα αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσης τους. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς 

και οι µεταβολές των παγίων κατά χρήση, της Εταιρίας:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 0,00  27.764,25  2.706,45  0,00  30.470,70 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας

0,00  -5.247,89  -1.447,81  0,00  -6.695,70 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004

0,00  22.516,36  1.258,64  0,00  23.775,00 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00  27.764,25  3.781,45  0,00  31.545,70 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας

0,00  -7.468,88  -2.011,11  0,00  -9.479,99 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004

0,00  20.295,37  1.770,34  0,00  22.065,71 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00  27.764,25  4.341,45  0,00  32.105,70 
#ΑΝΑΦ! 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 
αποµείωση αξίας

0,00  -9.690,02  -3.220,41  0,00  -12.910,43 

Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2005

0,00  18.074,23  1.121,04  0,00  19.195,27 

Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004

0,00  22.516,36  1.258,64  0,00  23.775,00 

0,00 
Προσθήκες 0,00  0,00  1.075,00  0,00  1.075,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Αποσβέσεις 0,00  -2.220,99  -563,30  0,00  -2.784,29 
Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2004

0,00  20.295,37  1.770,34  0,00  22.065,71 

0,00 
Προσθήκες 0,00  0,00  560,00  0,00  560,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Αποσβέσεις 0,00  -2.221,14  -1.209,30  0,00  -3.430,44 
Μεταφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Ανατίµηση αξίας πλοίων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Λογιστική αξία την 31 
∆εκεµβρίου 2005

0,00  18.074,23  1.121,04  0,00  19.195,27 
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6.2 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν λογισµικά προγράµµατα  και 

ως στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

  

 

 
Software ∆ικαιώµατα Σύνολο 

Μικτή Λογιστική αξία 686,72  0,00   686,72 
Συσσωρευµένη απόσβεση και  
αποµείωση αξίας 

-319,31  0,00   -319,31 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

367,41  0,00   367,41 

Μικτή Λογιστική αξία 686,72  0,00   686,72 
Συσσωρευµένη απόσβεση και  
αποµείωση αξίας 

-484,12  0,00   -484,12 

Λογιστική αξία την 31  
∆εκεµβρίου 2004 

202,60  0,00   202,60 

Μικτή Λογιστική αξία 686,72  0,00   686,72 
Συσσωρευµένη απόσβεση και  
αποµείωση αξίας 

-648,93  0,00   -648,93 

Λογιστική αξία την 31  
∆εκεµβρίου 2005 

37,79  0,00   37,79 

Software ∆ικαιώµατα Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2004 

367,41  0,00   367,41 

0,00 
Προσθήκες 0,00  0,00   0,00 
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00   0,00 
Αποσβέσεις -164,81  0,00   -164,81 
Μεταφορές 0,00  0,00   0,00 
Λογιστική αξία την 31  
∆εκεµβρίου 2004 

202,60  0,00   202,60 

0,00 
Προσθήκες 0,00  0,00   0,00 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00   0,00 

Αποσβέσεις -164,81  0,00   -164,81 
Μεταφορές 0,00  0,00   0,00 
Μειώσεις αποσβέσεων 0
Λογιστική αξία την 31  
∆εκεµβρίου 2005 

37,79  0,00   37,79 
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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: 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρία είναι για το 

έτος 2005 32%.  

Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή 

που θα ισχύει κατά την επόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα για τη χρήση 2004 

χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 32%, ενώ για τη χρήση 2005 

χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 29%. 

 
 

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση
31/12/2004  31/12/2004

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 0,00 0,00 

Λοιπες Επενδύσεις 0,00 0,00 
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία 
Ενερητικού 0,00 0,00 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αποθέµατα 309,39 0,00 341,39 0,00 

Απαιτήσεις 9.125,28 0,00 12.706,38 0,00 

Αποθεµατικά

Προσαρµογή  αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζοµένους 2.864,30 0,00 2.698,48 0,00 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Συµψηφισµός 0,00 0,00 

Σύνολο 12.298,97 0,00 15.746,25 0,00 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   ΑΕΕ
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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: 

 

 

 

 

31/12/2005 31/12/2004

∆οσµένες Εγγυήσεις 0,00 1.755,22

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00 1.755,22

31/12/2005  31/12/2004

Πελάτες 532.305,39 534.621,34 
Γραµµάτια Εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 
Γραµµάτια Εισπρακτέα σε τράπεζες 0,00 0,00 
Επιταγές Εισπρακτέες χαρτοφυλακίου 0,00 105.720,63 
Επιταγές Εισπρακτέες σε τράπεζες 0,00 0,00 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -31.466,50 -39.707,44 
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 500.838,89 600.634,53 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 0,00 

Σύνολο 500.838,89 600.634,53 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 500.838,89 600.634,53 
500.838,89 600.634,53 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Πελάτες 500.838,89 494.913,90 
Γραµµάτια Εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 
Γραµµάτια Εισπρακτέα σε τράπεζες 0,00 0,00 
Επιταγές Εισπρακτέες χαρτοφυλακίου 0,00 105.720,63 
Επιταγές Εισπρακτέες σε τράπεζες 0,00 0,00 
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 0,00 

500.838,89 600.634,53 
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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 του ενεργητικού της Εταιρίας αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

31/12/2005 31/12/2004

Προπληρωθέντα έξοδα 22.187,17 0,00 

Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 0,00 47,66 

22.187,17 47,66 

31/12/2005  31/12/2004

Χρεώστες ∆ιάφοροι 574,96 15.157,59 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 93.642,08 79.447,10 

Λοιπές Απαιτήσεις 0,00 322,82 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 0,00 0,00 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 94.217,04 94.927,51 

Σύνολο 94.217,04 94.927,51 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 94.217,04 94.927,51 

94.217,04 94.927,51 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Χρεώστες ∆ιάφοροι 574,96 15.157,59 
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 93.642,08 79.447,10 
Λοιπές Απαιτήσεις 0,00 322,82 

94.217,04 94.927,51 
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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 της Εταιρίας αναλύεται ως εξής :   
 

 
 

 
 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και 

πρόσφατα η εφηµερίδα άρχισε να κυκλοφορεί και στην Αλβανία , πέραν της 

Κύπρου. Επίσης θα προστεθούν περιοδικές εκδόσεις στην εφηµερίδα, µε σκοπό 

τον εµπλουτισµό της ύλης της και την προσέλκυση διαφηµιστικών εσόδων. 

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα , η ∆ιοίκηση της εταιρίας εκτιµά, ότι θα 

αυξηθούν τα διαφηµιστικά έσοδα και τα έσοδα κυκλοφορίας, µε αποτέλεσµα 

στην επόµενη τριετία η εταιρία να εµφανίζει σηµαντική κερδοφορία, έτσι ώστε τα 

συσσωρευµένα κέρδη να υπερκαλύψουν τις συσσωρευµένες ζηµίες παρελθουσών 

χρήσεων.   

 
 

31/12/2005 31/12/2004

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.952,45 4.798,20
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 62.935,87 37.323,91
Σύνολο 64.888,32 42.122,11

Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Σύνολο
Υπόλοιπα 1/1/2004 30.000,00 87.900,00 0,00 0,00 87.900,00
Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα 31/12/2004 30.000,00 87.900,00 0,00 0,00 87.900,00

Υπόλοιπα 31/12/2005 30.000,00 87.900,00 0,00 0,00 87.900,00

Τακτικό 
αποθεµατικο

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 
2004 0,00 141,09 141,09

Μεταβολές κατά την διάρκεια της 
χρήσης

0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2004

0,00 141,09 141,09

Λοιπές µεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης

0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005

0,00 141,09 141,09
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6.10 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 
 
 

6.11 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 Η ανάλυση των υπολοίπων, των προµηθευτών και των λοιπών συναφών 

υποχρεώσεων και της Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

6.12 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

31/12/2005  31/12/2004

Προµηθευτές 920.084,53 858.376,88
Προκαταβολές πελατών 2.758,39 1.766,56
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 41.927,73 39.842,03
Γραµµάτια Πληρωτέα 0,00 0,00
Σύνολο 964.770,65 899.985,47

31/12/2005  31/12/2004
Εξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 0,00 39.851,87
Υποχρεώσεις από φόρους 2.432,64 49.274,19
Σύνολο 2.432,64 89.126,06
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6.13 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 
 
 

6.13.β  Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 

Οι βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

6.14 Κόστος Πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2005 και 2004 αναλύεται ως εξής: 

 
 

31/12/2005  31/12/2004

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 5.950,35 2.642,33

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου κλειόµενης χρήσης 13.586,85 3.308,02
19.537,20 5.950,35Σύνολο
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6.15 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης  

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τη χρήση 2005 και 2004 έχουν ως εξής:  

 

6.16 Έξοδα ∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης 

Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για τη χρήση 2005 και 2004 

σε επίπεδο Εταιρίας: 
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6.17 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

 Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 
 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 1/1 - 
31/12/2005

1/1 - 
31/12/2004

Έσοδα τόκων από:
-Τραπεζών 2,11 1,81 
-Αποτίµηση προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος 0,00 0,00 
-Πελατών 0,00 0,00 
-Εσοδα συµµετοχών 0,00 0,00 
-Εσοδα από πώληση θυγατρικής εταιρείας 0,00 0,00 

2,11 1,81 

Έξοδα τόκων από:
 -Τραπεζικά δάνεια 0,00 0,00 
- Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών 0,00 0,00 
 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 0,00 0,00 
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 564,34 417,52 

564,34 417,52 
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6.18 Φόρος Εισοδήµατος 

Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της Εταιρίας: 

 

 

31/12/2005 31/12/2004

Φόρος χρήσης 0,00 -25.929,48 

Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών -13.586,85 -3.308,02 
Αναβαλλόµενος φόρος -3.447,28 1.430,95 
Σύνολο -17.034,13 -27.806,55 



ΙΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2005  Σελίδα 31 από 34  

6.19 Ανάλυση Προσαρµογών Πρώτης Εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

 
 

1/1/04 31/12/04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ -195.664,73 -202.676,95 

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Αναταξινόµηση Επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις 
µακρ/σµες υποχρεώσεις (έσοδα επόµενων χρήσεων)

0,00 0,00 
∆ιαφορα αποσβέσεων λόγω νέας εκτίµησης ωφέλιµης ζωής των 
παγίων

-1.066,83 -1.066,83 
Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις

0,00 0,00 

Επίδραση από υποτίµηση αποθεµάτων

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο 
έγκρισης τους από την Γ.Σ.

0,00 0,00 

Προσαρµογή αποτίµησης συνδεµένων εταιρείων 0,00 0,00 

Προσαρµογή αποτίµησης λοιπων επενδυσεων 0,00 0,00 
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω 
συνταξιοδότησης

-6.644,75 -8.432,76 
Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις

0,00 0,00 

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων -33.189,29 -39.707,44 

Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών -2.642,33 -5.950,35 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Μετατροπής 0,00 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 14.315,30 15.746,25 
Προσαρµογή εξοδων αυξήσεως κεφαλαίου στο Αποθεµατικό υπέρ 
το άρτιο

0,00 0,00 

Εµφανιση Ιδίων Μετοχών αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια 0,00 0,00 

 Λοιπές προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 0,00 0,00 

∆ιαφορα από εκποιηση Ιδίων Μετοχών της µητρικής εταιρείας 0,00 0,00 

Συµψηφισµος αποθεµατικων 0,00 0,00 
Μετάθεση αναγνώρισης εισπρακτέων µερισµάτων στο χρόνο 
έγκρισης τους από την Γ.Σ.

0,00 0,00 

Αντιλογισµός αποσβέσεων Υπεραξίας Επιχείρησης 0,00 0,00 

Επίδραση από δικαιώµατα µειοψηφίας

Σύνολο προσαρµογών -29.227,90 -39.411,13 

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα -224.892,63 -242.088,08 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/04

Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 72.994,77 

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις 0,00 

Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού, από την διαφοροποίηση των 
συντελεστών απόσβεσης και της αποσβεστέας αξίας

0,00 

Επιδραση λόγω απαξίωσης αποθεµάτων

Αναστροφή Αποσβέσεων Εξόδων Εγκατάστασης που είχαν 
κεφαλαιοποιηθεί σε προηγούµενες χρήσεις 0,00 

Αναστροφή Πρόβλεψη Υποτίµησης συνδεµένων

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω 
συνταξιοδότησης -1.788,01 

Πρόβλεψη  υποτίµησης συνδεδεµένων επιχειρήσεων

Αναγνώριση εισπρακτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους 
από την Γ.Σ.

0,00 

Μετάθεση αναγνώρισης εισπρακτέων µερισµάτων στο χρόνο 
έγκρισης τους από την Γ.Σ. 0,00 

Λοιπές προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ

Αντιλογισµός ζηµίας από προηγούµενη υποτίµηση πλοίων

Αναστροφή Απόσβεσης υπεραξίας 0,00 

Αναστροφή Πρόβλεψης Υποτίµησης Θυγατρικών 0,00 

Πρόβλεψη Επισφαλειών -6.518,15 

Κέρδος από εξαγορά Επιχείρησης 0,00 

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 0,00 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 0,00 

Επιδραση από την µη αναγνωριση των λοιπων µη 
ενσωµατωµενων φορων -54.077,51 

∆ιακοπτόµενες εργασίες θυγατρικής

Επιδραση από την µη αναγνωριση δαπανων 0,00 

Σύνολο προσαρµογών -62.383,67 

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 10.611,10 
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6.20 ∆εσµεύσεις 
 

 ∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά των 

εταιριών 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 τις  χρήσεις 2003 έως 2005. 

 

6.22 Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών µε συνδεδεµένες εταιρίες :  
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6.23 Κόστος Μισθοδοσίας  

Το σύνολο του κόστους µισθοδοσίας σε επίπεδο Εταιρίας αναλύεται ως 

ακολούθως: 

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. 

1/1 - 
31/12/2005

1/1 - 
31/12/2004

Μισθοί & Ηµεροµίσθια 65.362,14 61.352,55
Εργοδοτικές εισφορές 18.340,64 17.114,83
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 1.444,06 1.788,01
Λοιπά έξοδα προσωπικού 0,00 0,00
Σύνολο Μισθοδοσίας 85.146,84 80.255,39


