
Οικονοµικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 14η Φεβρουαρίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ekathimerini.gr. Επισηµαίνεται ότι τα 
δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν 
την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας 
και του Οµίλου, 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. 
 

Μαρούσι, 14/02/2008 
 

Ο Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο  ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

  
  
  

Τριάντης Τριαντόπουλος Χρήστος  Χρυσάνθης 
Ξ 047631 Ζ 483595 
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2007 – 31.12.2007 
 
Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες µέτοχοι, 
Η εταιρία κατά τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως  31η  ∆εκεµβρίου 2007 εµφάνισε αύξηση 
των οικονοµικών της µεγεθών. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5,99 
εκατοµµύρια, έναντι € 5,28 εκατοµµυρίων το έτος 2006. Τα κέρδη µετά τους φόρους 
ανήλθαν στα € 245 χιλιάδες έναντι € 77 χιλιάδων  το έτος 2006. 
 
Οι αριθµοδείκτες µε τους οποίους εµφανίζεται η οικονοµική θέση της εταιρίας σε 
στατική µορφή είναι οι εξής: 
 

1.  
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού    =   

3.401.097,77
3.401.097,77   =  100% 

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

2.  
Ίδια κεφάλαια

Σύνολο υποχρεώσεων   =   
523.997,41

2.877.100,36   =  18,21% 

 

3.  
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   =   
3.401.097,77
2.877.100,36   =  118,21% 

 
O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της εταιρίας. ∆εδοµένου 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. 
 

1.  
Μικτά αποτελέσµατα

Πωλήσεις    =   
1.351.933,78
5.995.666,96   =  22,54% 

 

2.  
Κέρδη προ φόρων
Ίδια κεφάλαια    =   

391.453,35
523.997,41   =  74,70% 

 
Ίδια Κεφάλαια – Οικονοµικά Στοιχεία  2007 
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 31.12.2007 είναι 8,73 €. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν στη χρήση σε € 391.453,35 έναντι € 141.171,30 του 2006. 
 
Προβλεπόµενη Πορεία Της Εταιρείας 
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Η  εταιρία για το έτος 2008 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 2007.  
 

Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2008 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &  
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  
  
  

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 
  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
  
  

ΧΡΙΣΤΟΡΦΕΥΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τους Μετόχους της  MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. που 
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή 
κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 
µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα 
αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό 
και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 
που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 



3131MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 Σελίδα 7 από 31 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 
2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόµενό της είναι 
συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.       
 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΣΦΥΡΗΣ Π. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14871 

ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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Ισολογισµός 
 

  31/12/2007  31/12/2006 
 Σηµείωση    

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού         
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 0,26   0,26
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.2 0,00   32.688,32
    0,26   32.688,58
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία         
Αποθέµατα 6.3 211.815,17   266.350,51
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.4 3.032.697,12   2.974.427,25
Λοιπές Απαιτήσεις 6.5 41.944,64   45.642,55
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.6 71.140,00   35.375,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7 43.500,58   82.217,71
    3.401.097,51   3.404.013,02
    
Σύνολο Ενεργητικού   3.401.097,77   3.436.701,60

          
ΠΑΘΗΤΙΚΟ         
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις        
Ίδια Κεφάλαια        
Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 60.000,00  60.000,00
Λοιπά αποθεµατικά 6.8 28.802,06  28.802,06
Αποτελέσµατα Εις Νέον   435.195,35  189.293,66
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
της Μητρικής 

  
523.997,41  278.095,72

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  0,00   0,00  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   523.997,41  278.095,72
         
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.9 1.215.671,21  1.497.859,08
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.10 114.218,75  63.025,54
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.11 1.455.420,87  1.526.458,55
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.12 53.139,68  47.612,86
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 6.13 38.649,85  23.649,85
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων   2.877.100,36  3.158.605,88
         
Σύνολο Υποχρεώσεων   2.877.100,36  3.158.605,88
    
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   3.401.097,77  3.436.701,60
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
 

    
1/1 - 

31/12/2007 
  

1/1 - 
31/12/2006 

 Σηµείωση    
Πωλήσεις   5.995.666,96    5.276.796,48  
Κόστος Πωληθέντων 6.14 4.643.733,18    4.518.840,00  
Μικτό Κέρδος   1.351.933,78    757.956,48  
          
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης  6.15 9.816,52    8.165,82  
Έξοδα διάθεσης 6.16 720.903,87    349.827,17  
Έξοδα διοίκησης 6.16 105.054,72    166.815,28  
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης  6.15 0,01    360,00  
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων   535.791,70    249.119,85  
          
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.17 930,35    225,00  
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.17 145.268,70    108.173,55  
Κέρδη προ φόρων   391.453,35    141.171,30  
          
Φόρος εισοδήµατος 6.18 -145.551,66    -63.370,81  
Κέρδη µετά από φόρους   245.901,69    77.800,49  

          
Κατανεµηµένα σε:         
Μετόχους της µητρικής   245.901,69    77.800,49  
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   -   -
          
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή  6.19 4,10    1,30 
          
Σύνοψη αποτελεσµάτων περιόδου         
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων   535.791,70    249.119,85  
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων   535.791,70    249.119,85  
Κέρδη Προ φόρων   391.453,35    141.171,30  
Κέρδη µετά από Φόρους   245.901,69    77.800,49  
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
 31/12/2007  31/12/2006 
Με την έµµεση µέθοδο   
Κέρδη χρήσης προ φόρων  391.453,35  141.170,30
Πλέον/µείον προσαρµογές για:    
Προβλέψεις  39.860,81  102.532,84
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι  144.338,35  107.948,55
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες   
Μείωση/(αύξηση) των αποθεµάτων 54.535,34  (173.922,90)
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (94.432,77)  (356.655,03)
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (35.765,00)  84.571,49
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 
(Πλην τραπεζών και φόρων) (276.661,05)  (615.097,51)
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους 51.193,21  (59.081,70)
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (145.268,70)  (108.173,55)
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιποί µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (97.863,34)  (106.392,87)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 31.390,20  (983.099,38)
     
Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες    
Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00  0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 930,35  225,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 930,35  225,00
     
Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες    
Αύξηση/(µείωση)  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων (71.037,68)  954.191,28
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00  0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (71.037,68)  954.191,28
     
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (38.717,13)  (28.683,10)
     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 82.217,71  110.900,81
     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 43.500,58  82.217,71
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο
Τακτικό 

Αποθεµατικό
Σύνολο 

Αποθεµατικών
Αποτέλεσµα 

εις Νέο 

 

Σύνολο 
       
Υπόλοιπα 1/1/2006 60.000,00 28.802,06 28.802,06 111.493,17  200.295,23
Αποτέλεσµα περιόδου    77.800,49  77.800,49
Υπόλοιπα 31/12/2006 60.000,00 28.802,06 28.802,06 189.293,66  278.095,72
         
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
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1.1. Η Εταιρεία 
 
Η εταιρεία «MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος 
Αµαρουσίου (στη διεύθυνση Ι. ∆ούση 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. 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2007 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία  και για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2006) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 14ης Φεβρουαρίου 
2008. 
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1.2. ∆ιοίκηση της Εταιρείας 
 
Η MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοικείται από 4µελές ∆ιοικητικό 
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 ∆ιαµαντόπουλος, 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 ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 31η ∆εκεµβρίου 2007 που καλύπτουν όλη τη χρήση 2007, 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 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Για τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2007 έχουν ακολουθηθεί 
οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν για τις οικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης 2005. 
 
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. 
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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.∆. 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 ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 
 
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 2007 σχηµατίστηκε πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις ποσό ευρώ 24.860,81. 
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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 ∆ιάλυση 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 ∆ιοικητικό 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, 
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 
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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 

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 (29% για τη χρήση 2006, 25% για τη 
χρήση 2007). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, 
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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 
 
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 ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2007 ή 
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την 
επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω: 
 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε 
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το 
τροποποιηµένο ∆.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 
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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. 
 
Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις  
Το ∆ΠΧΠ 7 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 
δηµοσιεύονται για περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή µεταγενέστερα. Το ∆ΠΧΠ 7 
αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που προηγουµένως 
καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από την εταιρεία για τις οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά 
µέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί µε σκοπό 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου.  
Πιο συγκεκριµένα, στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας πλέον παρουσιάζεται:  
1. Ανάλυση ευαισθησίας µε σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση της εταιρείας στους 

κινδύνους της αγοράς που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, και  
2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δείχνει τις 

συµβατικές οφειλές που αποµένουν, για κάθε παρουσιαζόµενη οικονοµική 
κατάσταση.  

Η πρώτη εφαρµογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρµογές των 
κονδυλίων των προηγούµενων χρήσεων όσον αφορά στις ταµειακές ροές, τα καθαρά 
αποτελέσµατα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισµού.  
 
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», 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 ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για 
επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες 
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. 
 
∆.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το ∆.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το ∆.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 
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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. 
 
∆ιερµηνεία 11 «∆.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. 
 
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος 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. 
 
∆ιερµηνεία 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 
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.  
 
∆ιερµηνεία 14, «∆.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 
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προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην 
εταιρεία. 
 

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
 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 
∆ιατηρώντας 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 ∆εκεµβρίου 2007, 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 
+1% ή -1% (2006: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική 
βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 
 
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 
 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
µεταβολή επιτοκίου κατά: +/- 1% +/- 1% 
Απόλυτη µεταβολή στο Αποτέλεσµα χρήσης 22.978,30 21.312,68 
Απόλυτη µεταβολή στην Καθαρή Θέση 22.978,30 21.312,68 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
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 ∆ηµοσιεύσεων 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 2006 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 ∆εκεµβρίου 2006 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 31/12/2007 0,26  0,26
   

 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Σύνολο 
    
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 0,26  0,26
   
Προσθήκες 0,00  0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00
Αποσβέσεις 0,00  0,00
Μεταφορές 0,00  0,00
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0,26  0,26
    
Προσθήκες 0,00  0,00
Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00  0,00
Αποσβέσεις 0,00  0,00
Μεταφορές 0,00  0,00
Λογιστική αξία την 31/12/2007 0,26  0,26
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6.2. 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: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 

  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση
Κυκλοφοριακά Στοιχεία  0,00  0,00
Απαιτήσεις  0,00 32.688,32  0,00
Σύνολο  0,00 32.688,32  0,00
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι για το έτος 
2006 29%.  
Η αναβαλλόµενη φορολογία έχει υπολογιστεί µε βάση το φορολογικό συντελεστή που 
θα ισχύει κατά την επόµενη περίοδο. Συγκεκριµένα για τη χρήση 2006 
χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ίσος µε 25%. 
 
6.3. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2007  31/12/2006 
    
Α' ύλες 211.815,17  242.933,93
Ηµιτελή προϊόντα 0,00  23.416,58
Σύνολο 211.815,17  266.350,51
    
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 211.815,17  266.350,51
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6.4. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις  της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2007  31/12/2006 
   
Πελάτες 1.345.595,92 1.271.968,25
Γραµµάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 7.080,00 55.215,28
Γραµµάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες 45.946,63 56.396,40
Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 96.767,25 103.664,23
Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες 1.703.536,41 1.562.091,49
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -195.211,90 -170.351,09
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 3.003.714,31  2.878.984,56
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 28.982,81 95.442,69
Σύνολο 3.032.697,12  2.974.427,25

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  0,00 0,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.032.697,12 2.974.427,25
 3.032.697,12  2.974.427,25
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 
 31/12/2007  31/12/2006 
   
Πελάτες 1.248.162,27 1.178.987,41
Γραµµάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 0,00 48.135,28
Γραµµάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες 45.946,63 56.396,40
Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 6.069,00 33.373,98
Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες 1.703.536,41 1.562.091,49
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 28.982,81 95.442,69
 3.032.697,12  2.974.427,25
 
Ανάλυση Ληκτότητας Απαιτήσεων 31/12/2007 31/12/2006 
    
Λιγότερο από 3 µήνες 2.403.041,58 2.490.791,70
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 743.461,14 585.508,04
Μεταξύ 6 µηνών και ενός έτους 81.406,30 68.478,60
Μεγαλύτερη του ενός έτους 0,00 0,00
Προβλέψεις Αποµείωσης -195.211,90 -170.351,09
Σύνολο 3.032.697,12 2.974.427,25
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6.5. Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 41.944,64  45.642,55
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 41.944,64  45.642,55
Σύνολο 41.944,64  45.642,55
     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  0,00  0,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό 41.944,64  45.642,55
  41.944,64  45.642,55

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 41.944,64  45.642,55
  41.944,64  45.642,55
 
6.6. Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 
 
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού  της Εταιρίας αναλύονται ως   εξής: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Προπληρωθέντα έξοδα 0,00 0,00
Έσοδα χρήση εισπρακτέα 71.140,00 35.375,00
  71.140,00  35.375,00
 
6.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων 
 
Τα ταµειακά  διαθέσιµα  της  εταιρείας  αναλύονται  ως  εξής: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 43.500,58 82.217,71
 Σύνολο 43.500,58 82.217,71

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

  
Αριθµός 
µετοχών  

Κοινές 
µετοχές 

Υπέρ 
το άρτιο

Ίδιες 
µετοχές 

 
Σύνολο 

        
Υπόλοιπα 1/1/2006 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 31/12/2006 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 31/12/2007 60.000,00  60.000,00 0,00 0,00  60.000,00

 

  
Τακτικό 

αποθεµατικό Σύνολο 
       
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 28.802,06 28.802,06
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 28.802,06 28.802,06
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00
Υπόλοιπα 31/12/2007 28.802,06 28.802,06
 

   
Αποτέλεσµα εις 

Νέο 
      
Υπόλοιπα 1/1/2006 111.493,17
∆ιανοµή µερισµάτων 0,00
Αποτέλεσµα περιόδου 77.800,49
Υπόλοιπα 31/12/2006 189.293,66
Αποτέλεσµα περιόδου 245.901,69
Υπόλοιπα 31/12/2007 435.195,35
6.9. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
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Η ανάλυση των υπολοίπων, των προµηθευτών και των λοιπών συναφών 
υποχρεώσεων  της Εταιρίας έχει ως εξής: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Προµηθευτές 1.209.359,15 1.368.089,95
Προκαταβολές πελατών 0,00 18.123,48
Μεταχρονολογηµένες επιταγές 6.312,06 111.645,65
Σύνολο 1.215.671,21 1.497.859,08
 
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας δε ξεπερνούν τους 6 µήνες ως προς τη διάρκεια 
εξόφλησης. 
 
6.10. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
       
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 97.863,34 64.530,21
Υποχρεώσεις από Φόρους 16.355,41 -1.504,67
Σύνολο 114.218,75 63.025,54
 
6.11. ∆ανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 31/12/2007 31/12/2006 
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 0,00  0,00
 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
Τραπεζικός δανεισµός 581.826,79 1.021.334,77
Χρηµατοδότηση από Factoring 873.594,08 505.123,78
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.455.420,87  1.526.458,55
 
Σύνολο δανείων 1.455.420,87  1.526.458,55
 
6.12. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 
 
  31/12/2007 31/12/2006 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 0,00 75,54
Λοιπές υποχρεώσεις 53.139,68 47.537,32
Σύνολο 53.139,68 47.612,86
 
6.13. Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 
 
Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 
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  31/12/2007 31/12/2006 
       
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 23.649,85 8.311,51
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου κλειόµενης 
χρήσεως 15.000,00 15.338,34
Σύνολο 38.649,85 23.649,85
 
6.14. Κόστος Πωληθέντων 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 
  1/1-31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 0,00 12.268,98
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 1.790.190,97 1.689.399,48
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.836.542,21 2.737.363,76
Παροχές τρίτων 12.000,00 17.491,96
Φόροι και τέλη 0,00 690,35
Λοιπά διάφορα έξοδα 5.000,00 61.625,48
  4.643.733,18 4.518.840,00

 
6.15. Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκµετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος του 2007 και 2006 έχουν ως εξής: 
 
 1/1-31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Άλλα λειτουργικά έσοδα 
Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων 0,00  
Λοιπά 9.816,52 7.558,57
Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις 0,00 607,25
Σύνολο 9.816,52 8.165,82
    
Άλλα λειτουργικά έξοδα    
Λοιπά 0,01 360,00
Σύνολο 0,01 360,00
 
6.16. Έξοδα ∆ιοίκησης/∆ιάθεσης 
 
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων  διοίκησης  και διάθεσης για το έτος του 2006 και 2005 της 
εταιρείας: 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 Σελίδα 29 από 31 

Έξοδα διοίκησης: 
 
  1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Αµοιβές προσωπικού 5.000,00 723,34
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 33.869,05 161.386,71
Λοιπές παροχές τρίτων 12.000,00 1.031,27
Φόροι και τέλη 185,67 40,70
Λοιπά διάφορα έξοδα 54.000,00 3.633,25
Αποσβέσεις  0,00 0,00
  105.054,72 166.815,28
 
Έξοδα διάθεσης: 
 
  1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Αµοιβές προσωπικού 0,00 1.069,68 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 677.060,15 238.659,29 
Παροχές τρίτων 13.519,98 1.525,05 
Φόροι και τέλη 0,00 60,19 
∆ιαφήµιση 0,00 0,00 
∆ιάφορα έξοδα 5.462,93 5.372,87 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 0,00 0,00 
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 24.860,81 103.140,09 
Σύνολο 720.903,87 349.827,17 

 
6.17. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα/Έξοδα 
 
Τα  Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα/έξοδα  αναλύονται  ως  εξής: 
 
 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Έσοδα τόκων από: 
- Τραπεζών 930,35 225,00
 930,35 225,00
    
Έξοδα τόκων από:    
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 145.268,70 108.173,55
 145.268,70 108.173,55
 
6.18. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήµατος  της Εταιρίας: 
 
  1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Φόρος χρήσης -97.863,34 -64.530,21
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου  -15.000,00 -15.338,34
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 Σελίδα 30 από 31 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 -1.862,66
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 6.2) -32.688,32 18.360,40
Σύνολο -145.551,66 -63.370,81
 
6.19. Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστικαν µε βάση τα κέρδη δια του συνόλου των µετοχών 
της εταιρείας και αναλύονται ως εξής: 
 
  1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους 
της µητρικής 245.901,69 77.800,49
Σταθµισµένος µέσος όρος 
του αριθµού µετοχών 60.000,00 60.000,00
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 
(Ευρώ ανά µετοχή) 4,10 1,30
 
Το ποσό του µερίσµατος, το οποίο θα µοιραστεί θα αποφασισθεί από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 
 
6.20. ∆εσµεύσεις 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας. 
 
6.21. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
∆εν 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 2004. Για τις χρήσεις 
2005, 2006 και 2007 έχει διενεργηθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου 
ποσού € 38.649,85 (σηµείωση 6.13). 
 
6.22. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24) 
 
α) Μητρική Εταιρεία 
 
Η εταιρεία αποτελεί µέλος του Οµίλου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.». 
Για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2006 µεταξύ των συνδεδεµένων µερών (όπως αυτά 
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24) υπήρξαν αγορές και πωλήσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
οι οποίες αναλύονται ως εξής: 
  ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 

 31/12/2007 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ   31/12/2006 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

Π
Ω
ΛΗ

Τ
Η
Σ MAISON ΑΕ  935.228,12

 Π
Ω
ΛΗ

Τ
Η
ΣMAISON ΑΕ  1.010.474,78
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2007 Σελίδα 31 από 31 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 1.431.705,44  

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 1.207.864,15  

         

  ΑΠΑΙΤΗΣΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 31/12/2007 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ   31/12/2006 MAISON ΑΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ

MAISON ΑΕ  548.635,35
 

MAISON ΑΕ   

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 16,52  
 

ΜΕΛΩ∆ΙΑ ΑΕ 16,52  

ΥΠ
Ο
ΧΡ

ΕΩ
ΣΗ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 322.750,25  
 

ΥΠ
Ο
ΧΡ

ΕΩ
ΣΗ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 191.677,77  

 
β) Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν Μέτοχοι και Μέλη 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Τα µέλη του ∆.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 
Τ.Ε. Τριαντόπουλος TCT MEDIA GROUP ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος 
Χ.Ε. Τριαντόπουλος TCT MEDIA GROUP ΑΕ Πρόεδρος 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις της MAISON ΑΕ από και προς την TCT MEDIA GROUP 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. στην παρούσα χρήση ανήλθαν σε € 1.806.276,75 και € 620.590,72 
αντίστοιχα (χρήση 2006: € 1.621.372,14 και € 476.846,46 αντίστοιχα). Οι υποχρεώσεις 
της MAISON ΑΕ την 31/12/2007 ανέρχονται σε € 540.412,33 (31/12/2006: € 
805.857,64). Οι απαιτήσεις την 31/12/2007 ανέρχονται σε € 0,00 (31/12/2006 € 0,00). 
 
6.23. 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. 


