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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2008
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

της

«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

ΧΕΡΑΛΝΤ

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ »,
την 27η Μαρτίου 2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kathimerini.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα
στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη

ορισμένα

γενικά

οικονομικά

στοιχεία

αλλά

δεν

παρέχουν

την

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων
και

των

ταμειακών

ροών

της

Εταιρείας,

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ν. Φάληρο, 27 Μαρτίου 2009
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
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Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2008 - 31.12.2008
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 10η εταιρική
χρήση που έληξε την 31/12/2008, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα ΔΠΧΠ, και τις
παρατηρήσεις μας επάνω σε αυτές.
Η εταιρεία κατά τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 εμφάνισε μείωση
του κύκλου εργασιών ο οποίος ανήλθε σε € 1.591.337,84 έναντι € 1.770.168,20 το
έτος 2007. Οι ζημίες χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε € 121.774,68 έναντι ζημιών €
82.663,47 και τα αποτελέσματα μετά τους φόρους ανήλθαν σε ζημίες € 121.954,68
έναντι ζημιών € 88.334,43 το έτος 2007.
Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της Εταιρείας σε
στατική μορφή είναι οι εξής:
1. Kυκλοφορούν ενεργητικό =
Σύνολο ενεργητικού

1.009.761,65 = 98,36 %
1.026.571,97

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

2. Ίδια κεφάλαια

= -701.332,02 = - 40,59 %

Σύνολο υποχρεώσεων

1.727.903,99

3. Kυκλοφορούν ενεργητικό

=

Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.009.761,65 = 58,64 %
1.721.900,65

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της Εταιρείας.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Mικτά αποτελέσματα =
Πωλήσεις

280.119,07 = 17,60 %
1.591.337,84
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Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξης της χρήσης έως σήμερα δεν υπήρξε
κανένα σημαντικό γεγονός που να μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της εταιρείας.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης συντάχθηκαν με βάση
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου
2004) και τις σχετικές διατάξεις του νόμου και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την
πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης
και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
Για

την

σύνταξη

των

προαναφερθεισών

οικονομικών

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε

καταστάσεων

της

της 31 Δεκεμβρίου

2008 που καλύπτουν την χρήση 2008, έχει γίνει χρήση της αρχής του ιστορικού
κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
1. Η Εταιρεία
Η ανώνυμη εταιρεία «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Α.Ε.Ε.» ασχολείται με την προώθηση, διακίνηση και εμπορική εκμετάλλευση έντυπου
υλικού περιοδικών και φυλλαδίων.
2. Απασχολούμενο Προσωπικό
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ A.Ε.Ε : 2 άτομα.
3. Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε

€ 87.900,00 και διαιρείται σε 30.000

μετοχές των € 2,93 έκαστη. Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό
και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 & 48 του 2190/1920.
Ωστόσο οι μέτοχοι της εταιρείας προτίθενται να συνεχίσουν να την χρηματοδοτούν με
ίδια κεφάλαια αφού αναμένεται κερδοφορία τα επόμενα έτη.
4. Προβλεπόμενη Πορεία της Εταιρείας
Η εταιρεία είχε πτωτική πορεία, λόγω μείωσης τόσο της κυκλοφορίας της όσο και
των λοιπών εσόδων της και κυρίως των διαφημιστικών.
Η εταιρεία έχει το βασικό πλεονέκτημα, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο ξένο Τύπο
να κυκλοφορεί ταυτόχρονα με τον ελληνικό Τύπο και πολύ νωρίτερα από τον ξένο.
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ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων αγορών και
προϊόντων καθώς από τον Ιούνιο του 2008 στις ήδη υπάρχουσες περιοδικές εκδόσεις
« THE GREEK ECONOMY AND MARKETS » και « THE BRIDGE» προσέθεσε και μία
νέα εβδομαδιαία εφημερίδα την « Athens Plus »

η πορεία της οποίας κρίνεται

ικανοποιητική. Προσδοκούμε στην επόμενη χρήση να αυξηθούν τα έσοδα από
καταχωρήσεις στις παραπάνω εκδόσεις και αυτό να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση
των εσόδων της εταιρείας.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω,η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά, ότι παρά την δύσκολη
οικονομική συγκυρία θα αυξηθούν τα διαφημιστικά έσοδα και τα έσοδα κυκλοφορίας
των εφημερίδων ώστε τα συσσωρευμένα κέρδη να υπερκαλύψουν τις συσσωρευμένες
ζημιές παρελθουσών χρήσεων.
Ν. Φάληρο, 27 Μαρτίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο πρόεδρος
Θεμιστοκλής Αλαφούζος
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕΕ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ (η εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον
εταιρικό ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την

ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών

των

Οικονομικών

Χρηματοοικονομικής

Καταστάσεων

Πληροφόρησης,

σύμφωνα

όπως

αυτά

με
έχουν

τα

Διεθνή

υιοθετηθεί

Πρότυπα
από

την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων
που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων,
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις

οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών
που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την
31 Δεκεμβρίου 2008, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές
Καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Αθανασία Μ. Αραμπατζή
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12821

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35, Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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Ισολογισμός Εταιρείας
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2008

31/12/2007

Σημείωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.1
6.2
6.3

12.234,79
0,01
4.575,52

15.226,98
0,01
4.755,52

16.810,32

19.982,51

6.4
6.5
6.6
6.7

839.481,53
121.320,93
0,00
48.959,19
1.009.761,65
1.026.571,97

781.583,73
104.983,91
512,00
39.852,67
926.932,31
946.914,82

6.8
6.8

87.900,00
141,09
-789.373,11

87.900,00
141,09
-667.418,43

-701.332,02

-579.377,34

-701.332,02

-579.377,34

6.003,34

5.132,47

6.003,34

5.132,47

1.690.543,72
6.135,34
13.305,20
11.916,39
1.721.900,65
1.727.903,99

1.478.282,80
27.757,73
3.202,77
11.916,39
1.521.159,69
1.526.292,16

1.026.571,97

946.914,82

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

6.9

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Εταιρείας
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1/1 31/12/2008

1/1 31/12/2007

1.591.337,84

1.770.168,20

-1.311.218,77

-1.442.895,66

280.119,07

327.272,54

6.13

Μικτό Κέρδος

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

6.14

12.032,51

60.016,25

Έξοδα διάθεσης

6.15

-289.038,20

-263.458,42

Έξοδα διοίκησης

6.15

-123.735,70

-156.505,88

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

6.14

-454,34

-49.280,17

-121.076,66

-81.955,68

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

6.16

5,20

5,98

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

6.16

-703,22

-713,77

-121.774,68

-82.663,47

-180,00

-5.670,96

-121.954,68

-88.334,43

-121.954,68

-88.334,43

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

-117.049,47

-78.265,11

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

-121.076,66

-81.955,68

Κέρδη Προ φόρων

-121.774,68

-82.663,47

Κέρδη μετά από Φόρους

-121.954,68

-88.334,43

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

6.17

Κέρδη μετά από φόρους
Μετόχους της μητρικής
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εταιρείας
Κατάσταση ταμειακών ροών της INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Με την έμμεση μέθοδο

31/12/2008

Κέρδη χρήσης πρό φόρων

31/12/2007
€

€
(121.774,68)

(82.663,47)

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2007 -31.12.2007

4.027,19

3.690,57

Προβλέψεις

870,87

(15.384,52)

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

698,02

707,79

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων

(73.722,82)

(50.739,03)

(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών και φόρων)

222.363,35

108.145,29

(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

(316,71)

24.815,51

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

(703,22)

(713,77)

Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι

(21.305,68)

(19.537,20)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

10.136,32

(31.678,83)

(1.035,00)

(405,49)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

5,20

5,98

(1.029,80)

(399,51)

9.106,52

(32.078,34)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

39.852,67

71.931,01

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

48.959,19

39.852,67

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β)
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθέματικα

Αποτελέσματα
εις νέον

87.900,00

141,09

-579.084,00

Σύνολο
-491.042,91
0,00

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01- 31/12/2007
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2007
Τακτικό Αποθεματικό
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2007
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύμφωνα με τα
ΔΠΧΠ

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-88.334,43
0,00
-88.334,43

-88.334,43

87.900,00

141,09

-667.418,43

-579.377,34

87.900,00

141,09

-667.418,43

-579.377,34

-88.334,43

0,00

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01- 31/12/2008
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2008
Τακτικό Αποθεματικό
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2008

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-121.954,68
0,00
-121.954,68

-121.954,68

87.900,00

141,09

-789.373,11

-701.332,02

-121.954,68

1. Γενικές Πληροφορίες
1.1 Εταιρεία
Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & 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 Εταιρειών με αριθμό 40106/02/Β/98/167. Έδρα της Εταιρείας είναι ο
Δήμος Πειραιά (Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, τηλ.
210.48.08.000) και σύμφωνα με το καταστατικό της, η διάρκειά της έχει ορισθεί
πεντηκονταετής (50ετής).
Σκοπός της Εταιρείας 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 εταιρεία 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.
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
•

Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή εμμεσα για την
εκπλήρωση του σκοπού της.

Η εταιρεία 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.
Μέσα στη χρήση του 2008 και συγκεκριμένα στις 13.06.2008 η εταιρεία έθεσε στην
κυκλοφορία και νέα ξενόγλωσση εφημερίδα την Athens+ Plus εβδομαδιαίας έκδοσης.
Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως 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
Δεκεμβρίου 2008 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης
Μαρτίου 2009. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την
οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2008 έχει ως εξής:
Εταιρεία
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών
15.000

Ποσοστό
50%

15.000
30.000

50%

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

1.2 Διοίκηση της Εταιρείας
Η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. διοικείται από
6μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30-6-2010. Τα μέλη του
είναι:
•

Θεμιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου
Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο

•

Michael Golden του Ben Hale , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
κάτοικος Παρισίου, οδός 1, rue du Val de Grace

•

Μάρθα Ζώη-Δερτιλή, του Θεοφάνους, Μέλος, κάτοικος Ρόδου 35, Κηφισιά.

•

Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός, του Γεωργίου, Μέλος, κάτοικος
Αναστάσεως 78 Παπάγου.

•

Ελένη Κωνσταντοπούλου του Ηλία, Μέλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός
79 rue Daquere

•

Αχιλλέας Τσάλτας , Μέλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός Ντανιέλ Λέσερ.
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ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ –
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.» την 31η Δεκεμβρίου 2008, που καλύπτουν όλη τη χρήση
2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των
λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο
βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη
σημείωση 2.5.
Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
μια σειρά από καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και
αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη
αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία εκδόθηκαν από την
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the IFRS Stable Platform 2005".
Η εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου 2005.

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
Δεν υιοθετήθηκαν νέα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.
2.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν εφαρμογή
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το
2008 αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία:
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 : Δ.Π.Χ.Α. 2 - Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας
Επιχείρησης
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με
συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία
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σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους
λογιστικούς χειρισμούς.
Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η
εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην
περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.
Παρόλο που η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό
βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε
άλλες παρόμοιες συναλλαγές με προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες
οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την 1η Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η εφαρμογή πριν από την
ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα διερμηνεία για μία
περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2007, πρέπει να το γνωστοποιήσει.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής
Υπηρεσιών
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες
(i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την
παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των
παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση
της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. Εφαρμόζεται
μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής
χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Ο Οδηγός Εφαρμογής της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές
ή ο έλεγχος της υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο
της τιμολόγησης ή του τρόπου χρήσης της υποδομής. Γι αυτό τον λόγο υποκειμενική
κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αν
εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας.
Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 θα πρέπει να
χειρίζονται σύμφωνα με τα υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Α. Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής
ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών
στοιχείων της σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 16 ή να αποτελούν μίσθωση (σύμφωνα με την
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4).
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008. Νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της
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απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για
την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή είναι ανέφικτη.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14: Δ.Λ.Π. 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων
χρηματοδότησης (οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και
της μέτρησης ενός περιουσιακού στοιχείου καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης
της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε
πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων
θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που χρησιμοποιείται στο Δ.Λ.Π.
19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο εάν η
επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την
διάρκεια ή κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η
αναγνώριση του στοιχείου δεν εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα
αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να
χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία επιπλέον ασχολείται με τον
λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης
που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008. Ως εξαίρεση, η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική
εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την έναρξη της πρώτης περιόδου για την
οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή.
Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Οι

τροποποιήσεις

στο

Δ.Λ.Π.

39

επιτρέπουν,

σε

κάποιες

περιπτώσεις,

την

επαναταξινόμηση από την κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες κατηγορίες,
μη παράγωγων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την
επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία
διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7
απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις οργανισμών που
εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39.
2.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες
διερμηνείες για τα υπάρχοντα πρότυπα έχουν δημοσιευθεί, τα οποία όμως δεν είναι
υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες η
εταιρεία δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει.
Συνοπτικά τα οι ανωτέρω διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα:
Δ.Λ.Π. 23: Κόστος Δανεισμού
Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο
του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου
στοιχείου του ενεργητικού. Το χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή
πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη
δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου.
Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού
που σχετίζονται με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα
που κατασκευάζονται ή παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν
χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για
χρήση ή πώληση.
Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια
περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης
ισχύος του είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 (νωρίτερη υιοθέτηση του
επιτρέπεται).
ΔΠΧΠ 8 : Λειτουργικοί Τομείς
Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα και
υιοθετεί μια διοικητική προσέγγιση αναφορικά με τις οικονομικές πληροφορίες που
δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που θα παρέχεται πρέπει να είναι αυτή που
χρησιμοποιεί

η

διοίκηση

εσωτερικά

για

την

αξιολόγηση

της

απόδοσης

των

λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Αυτή η
πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον
ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων και θα πρέπει να παρέχονται
επεξηγήσεις και συμφωνίες αναφορικά με τις εν λόγω διαφορές. Το ΔΠΧΠ 8
εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η Εταιρεία
θα υιοθετήσει το πρότυπο από τη χρήση που ξεκινά την 01/01/2009.
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ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση
των μεταβολών της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους
μετόχους με την ιδιότητά τους ως μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από
τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η
βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην ορολογία καθώς και στην
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων.
Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης,
μέτρησης ή γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που
απαιτούνται από τα υπόλοιπα Πρότυπα.
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο Δ.Λ.Π.
8 «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που
προκαλούνται από την τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (Δ.Λ.Π.
8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται
στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης.
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που
ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές
καταστάσεις

της

Εταιρείας

από

την

εφαρμογή

των

ανωτέρω

Προτύπων

και

διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
Τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών
Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του Δ.Π.Χ.Α. 2 αναφορικά με τις
συνθήκες επένδυσης του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα
τωρινά

προγράμματα

πληρωμών

βασιζόμενων

σε

συμμετοχικούς

τίτλους

δεν

επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του
Δ.Π.Χ.Α. 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.
Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα Γνωστοποίηση και Παρουσίαση και Δ.Λ.Π.
1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο
“puttable”
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Με βάση τη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 απαιτείται, εφόσον εάν πληρούνται
συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον
κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας
επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων
Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με
τα ανωτέρω μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων.
Η Εταιρεία αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές
του καταστάσεις.
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 32 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας
ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.
Δ.Λ.Π. 39. Αναγνώριση και Αποτίμηση
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις
λογιστικής αντιστάθμισης
Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. IAS 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και
πιο συγκεκριμένα τον πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου
στοιχείου.
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών
Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν
προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή
υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης
μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή
προϊόντων/υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εφαρμόζονται από την
επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13 μπορεί να εφαρμοστεί σε
όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί
να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 13
θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2008. Η αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή
της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές
σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
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Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική
Δραστηριότητα του Εξωτερικού
Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να
κατέχονται άμεσα από μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της.
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 είναι η παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των
αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο
στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια
ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως
προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του
εξωτερικού
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον
συναλλαγματικό

κίνδυνο

που

προέρχεται

από

μία

καθαρή

επένδυση

σε

επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να καλύψει τις
προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39. Η παρούσα
Διερμηνεία

εφαρμόζεται

μόνο

σε

αντισταθμίσεις

καθαρών

επενδύσεων

σε

επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους
τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης
αξίας ή ταμειακών ροών.
Η

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.

16

«Αντισταθμίσεις

Καθαρής

Επένδυσης

σε

Επιχειρηματική

Δραστηριότητα του Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας
ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17. Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους
Ιδιοκτήτες
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να
διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να
αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα.
Σκοπός της Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει
μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά
καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.
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Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους
Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας
επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στις Επεξηγηματικές
Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α.
3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του
2008) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η
αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18. Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες
Η ΕΔΔΠΧΑ εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις
συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος
ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει
μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη
παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα
οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας
εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή
αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).
Η ΕΔΔΠΧΑ αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του
ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης
για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και
τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που
λαμβάνονται από τους πελάτες.
Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από
τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2009.
Η Εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες
νωρίτερα.
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2.5 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα
δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα
οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται
συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
2.5.1 Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων
που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν
την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα
κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς
σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς
πώληση. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί
την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για
εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι
μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους
λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων. Όλες οι

άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται

ως

διαθέσιμες προς πώληση εκτός από αυτές που χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά
στοιχεία στη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων της Εταιρείας.
Αποθέματα
Οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την απαξίωση ή όχι του
υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι αφορά τη
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χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα
του αποθέματος).
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των
απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως
επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους.
Κατά

πόσο

μια

μίσθωση

που

συνάπτεται

με

έναν

εξωτερικό

εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική
Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη
διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση
της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της
μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου, η παρούσα αξία του παγίου σε
συνδυασμό με την αξία των ελαχίστων μισθωμάτων, η εξειδικευμένη χρήση των παγίων
και διάφοροι άλλοι παράγοντες.
2.5.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας
καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς
να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν
να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για
την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και
απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά
ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση
υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε
συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε
συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές
στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς
αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Στη σύνοψη των σημαντικών λογιστικών
πολιτικών, αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από
αποδεκτές εναλλακτικές.
Εκτίμηση απομείωσης
Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση

και

ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης,
όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια
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απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο
καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης
μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των
ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η
μέθοδος των πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειμένου να
διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την μέθοδο των
προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας,
βασιζόμαστε σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα
πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονομικές
προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η
μέτρηση

της

αναγνωριζόμενο

απομείωσης
ενσώματο

απαιτεί
ή

εκτίμηση

περιουσιακό

της

στοιχείο.

εύλογης
Σε

αυτή

αξίας
την

για

κάθε

περίπτωση,

χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω
από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση
συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών
ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα
άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια
μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
Φόροι εισοδήματος
Η εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από τις φορολογικές αρχές. Για τον
καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές
εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο
ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα
φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που
ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των
υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις
οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά
οριστικοποιούνται.
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Προβλέψεις
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να
ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν
κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου σχετικά με την πιθανότητα
επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός
υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της
απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια
εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.
Ενδεχόμενα γεγονότα
Η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα
επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με
τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του
ομίλου στο μέλλον.
Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε
κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι
ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του
ενεργητικού.
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3. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
3.1 Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση
αυτών των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
3.2 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία
λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται
σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της
Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την
χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και
ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη

αξία

τους,

θεωρούνται

ως

τμήμα

της

εύλογης

αξίας

και συνεπώς

καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών
στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ, των παγίων
καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους.
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Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά
κατηγορία παγίων, η οποία έχει ως εξής:
Κτίρια

1 - 47 έτη

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός

1 - 20 έτη

Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

1 - 20 έτη

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές
των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την
ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
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.
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού.
(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.

3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται
και

υπόκεινται

σε

έλεγχο

απομείωσης

ετησίως

και

όταν

καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη.

κάποια

γεγονότα

Τα στοιχεία του

ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία
είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω
χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται
από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
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3.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων,
όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους
τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού
ρίσκου που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε διαθέσιμα. Οι αλληλόχρεοι
λογαριασμοί τραπεζών εμφανίζονται στον ισολογισμό στις τρέχουσες τραπεζικές
υποχρεώσεις.
3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά
στις ονομαστικές της μετοχές.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της
έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και
των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.

3.9 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις
που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν
ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές
περιόδους.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της

περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% για τις χρήσεις 2008 και 2007).
Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, 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
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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

εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής

των

που ισχύει

προσωρινών

διαφορών

κατά την επόμενη της

ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
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.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες

επιχειρήσεις, με

εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την
Εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο
προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται

σαν

ένα

κομμάτι

των

φορολογικών

εξόδων

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή της
υποχρέωσης που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα
ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της κινητής περιουσίας,
έχουν

ως αποτέλεσμα

την σχετική

αλλαγή στις

αναβαλλόμενες φορολογικές

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της
καθαρής θέσης.
3.10 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους
(εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
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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.
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 Δημοσίου. 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
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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 εταιρεία 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.
3.11 Αναγνώριση εσόδων και δαπανών
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:
(α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εξασφαλισμένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία
αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων

μελλοντικών

ταμειακών

ροών

προεξοφλουμένων

με

το

αρχικό

πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
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3.12 Μισθώσεις
(α) Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται
από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις
συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με
την ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου).
3.13 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.14 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
στοιχεία
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.
Η Εταιρεία είναι πιθανόν να χρειαστεί να καταβάλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα σε
Αλληλασφαλιστικούς Οργανισμούς (P & I back calls). Αυτά τα έξοδα υπολογίζονται και
καταχωρούνται ετήσια, με αντίστοιχες προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας.
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4. Πληροφορίες κατά Τομέα
Ως

επιχειρηματικός

τομέας

ορίζεται

μία

ομάδα

στοιχείων

ενεργητικού

και

δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως

επιχειρηματικός

τομέας

ορίζεται

μία

ομάδα

στοιχείων

ενεργητικού

και

δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κατά συνέπεια η
Εταιρεία δεν υποχρεούται να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση κατά τομέα.
Λόγω του ότι η εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες στο εξωτερικό, δεν κρίνεται σκόπιμη η
χρησιμοποίηση του γεωγραφικού κριτηρίου για την ανάλυση ανά τομέα και συνεπώς
θα χρησιμοποιηθεί μόνο το κριτήριο του επιχειρηματικού τομέα. Μοναδικός
επιχειρηματικός τομέας είναι αυτός των εκτυπώσεων και εκδόσεων. Η Εταιρεία
ασχολείται με την έκδοση τουριστικών οδηγών και γενικά εντύπων. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα, που αφορούν τον
συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31/12/2008 και
31/12/2007.

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2007
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα

1.591.337,84

1.770.168,20

Καθαρές πωλήσεις

1.591.337,84

1.770.168,20

Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

-121.076,66
-698,02

-81.955,68
-707,79

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά φόρων
Αποσβέσεις
EBITDA

-121.774,68
-180,00
-121.954,68
4.027,19
-117.049,47

-82.663,47
-5.670,96
-88.334,43
3.690,57
-78.265,11
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5. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους
όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση της Εταιρείας.
Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.

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

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

5.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή
διαθέσιμα. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου
2008 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής :

31-Δεκ-08
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

εντός 6 μηνών

από 6 έως 12 μήνες

από 1 έως 5 έτη

αργότερο από 5 έτη

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών
Μισθώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1.692.646,17

8.334,81

0,00

0,00

9.003,28

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1.701.649,45

8.334,81

0,00

0,00

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008

Σελίδα 34 από 47

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η
Δεκεμβρίου 2007 έχει ως εξής :
31-Δεκ-07

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

εντός 6 μηνών

από 6 έως 12 μήνες

από 1 έως 5 έτη

αργότερο από 5 έτη

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών
Μισθώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1.471.110,34

7.172,46

0,00

0,00

30.960,50

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1.502.070,84

7.172,46

0,00

0,00

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

6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός
Τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν στις αξίες κτήσης τους μειωμένες με τις σωρευμένες
αποσβέσεις τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα
βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Στους παρακάτω
πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς και οι μεταβολές των
παγίων κατά χρήση, της Εταιρείας:
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα & μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία

0,00

27.213,26

7.200,45

0,00

34.413,71

Συσσωρευμένη απόσβεση και
απομείωση αξίας

0,00

-11.673,86

-4.227,79

0,00

-15.901,65

Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2007
Μικτή Λογιστική αξία

0,00

15.539,40

2.972,66

0,00

18.512,06

0,00

27.213,26

7.605,94

0,00

34.819,20

Συσσωρευμένη απόσβεση και
απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2007

0,00

-13.850,92

-5.741,30

0,00

-19.592,22

0,00

13.362,34

1.864,64

0,00

15.226,98

Μικτή Λογιστική αξία

0,00

27.213,26

8.640,94

0,00

35.854,20

Συσσωρευμένη απόσβεση και
απομείωση αξίας

0,00

-16.027,98

-7.591,43

0,00

-23.619,41

Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2008

0,00

11.185,28

1.049,51

0,00

12.234,79

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα & μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Λογιστική αξία την 1
Ιανουαρίου 2007

0,00

15.539,40

2.972,66

0,00

18.512,06

Προσθήκες

0,00
0,00

0,00
0,00

405,49
0,00

0,00
0,00

405,49
0,00

0,00

-2.177,06

-1.513,51

0,00

-3.690,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις Αποσβέσεων
Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2007

0,00
0,00

0,00
13.362,34

0,00
1.864,64

0,00
0,00

0,00
15.226,98

Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.035,00

0,00

1.035,00

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.177,06

-1.850,13

0,00

-4.027,19

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Καθαρές συναλλαγματικές
Διαφορές
Μειώσεις Αποσβέσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία την 31
Δεκεμβρίου 2008

0,00

11.185,28

1.049,51

0,00

12.234,79

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές
Διαφορές

συναλλαγματικές
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6.2 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και ως
στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Software
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας

Δικαιώματα

Σύνολο

686,72
-648,93

0,00
0,00

686,72
-648,93

37,79

0,00

37,79

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας

686,72
-686,71

0,00
0,00

686,72
-686,71

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2007
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας

0,01

0,00

0,01

686,72
-686,71

0,00
0,00

686,72
-686,71

0,01

0,00

0,01

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2008

Software
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2007
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2008
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Δικαιώματα

Σύνολο

0,01

0,00

0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01

0,00

0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01

0,00

0,01
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ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
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:
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
31/12/2008
31/12/2007
Απαίτηση
Υποχρέωση
Απαίτηση
Υποχρέωση
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις
3.374,85
0,00
3.472,40
0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
0,00
0,00
Παροχές σε Εργαζομένους
1.200,67
0,00
1.283,12
0,00
Σύνολο
4.575,52
0,00
4.755,52
0,00

Η αναβαλλόμενη φορολογία έχει υπολογιστεί με βάση το φορολογικό συντελεστή που
θα

ισχύει

κατά

την

επόμενη

περίοδο.

Συγκεκριμένα

για

τη

χρήση

2007

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής ίσος με 25%, ενώ για τη χρήση 2008 εκτιμήθηκε ο
χρόνος που θα αναστραφούν οι προσωρινές φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τους
συντελεστές που ορίζονται στον 3697/2008 και κυμαίνονται από 24% για τη χρήση
2010 έως 20% για τη χρήση 2014.

6.4 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2008

31/12/2007

814.143,59
38.837,35
-13.499,41

795.473,34
0,00
-13.889,61

839.481,53

781.583,73

839.481,53

781.583,73

839.481,53

781.583,73

800.644,18
38.837,35
839.481,53

781.583,73
0,00
781.583,73

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008

Σελίδα 38 από 47

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η
εύλογη

αξία

αυτών

των

βραχυπρόθεσμων

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων, δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση
βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί
απομείωση παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

31/12/2008

31/12/2007

Λιγότερο από 3 μήνες

342.561,99

311.950,41

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

43.708,67

30.738,11

Μεταξύ 6 και 1 έτους

1.872,24

677,84

35.082,85

34.961,20

423.225,75

378.327,56

Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

6.5 Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
31/12/2008

31/12/2007

183,16

1.028,36

120.814,95

103.632,73

322,82
0,00

322,82
0,00

121.320,93

104.983,91

121.320,93

104.983,91

121.320,93

104.983,91

31/12/2008
183,16
120.814,95
322,82

31/12/2007
1.028,36
103.632,73
322,82

121.320,93

104.983,91

Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
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6.6 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Προπληρωθέντα έξοδα
Σύνολο

31/12/2008
0,00
0,00

31/12/2007
512,00
512,00

6.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2008

31/12/2007

3.063,51
45.895,68
48.959,19

6.664,56
33.188,11
39.852,67

6.8 Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :
Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές

30.000
-

87.900
-

87.900
-

31 Δεκεμβρίου 2008

30.000

87.900

87.900

Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Λοιπά
αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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Σύνολο
141,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

141,09

141,09
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Το υπόλοιπο των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει ως εξής :

Υπόλοιπα Ιδίων
Κεφαλαίων
Υπόλοιπα 31/12/2007

-579.377,34

Αποτέλεσμα περιόδου

-121.954,68

Υπόλοιπα 31/12/2008

-701.332,02

Από το τελικό υπόλοιπο προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
έχει καταστεί μικρότερο από το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου,
με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και
48 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920.
6.9 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (Προβλέψεις και
Καταβολές)
Το ποσό που έχει καταλογιστεί στα
Αποτελέσματα έχει ως εξής:
Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης
Κόστος Τόκων
Επίδραση Περικοπής / Διακανονισμού /
Τερματικές Παροχές
Έξοδο Χρήσης για Συνταξιοδοτικές
Παροχές

31/12/2008

31/12/2007

6.003,34
6.003,34

5.132,47
5.132,47

870,87

-6.971,17

596,94
273,93

813,98
523,42

0,00

-8.308,57

870,87

-6.971,17

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

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Μεταχρονολογημμενες επιτάγες
Σύνολο

31/12/2008

31/12/2007

1.675.201,34

1.464.232,43

754,68
14.587,70

1.122,72
12.927,65

1.690.543,72 1.478.282,80

6.11 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

31/12/2008
6.135,34

31/12/2007
27.757,73

6.135,34

27.757,73

6.12α Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Σύνολο

31/12/2008
10.437,26
2.867,94

31/12/2007
0,00
3.202,77

13.305,20

3.202,77

6.12β Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

31/12/2008
11.916,39

31/12/2007
11.916,39

11.916,39

11.916,39

6.13 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2008 και 2007 αναλύεται ως εξής:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
1.303.116,33
1.415.535,15
Παροχές τρίτων
3.597,52
6.496,63
119,13
113,40
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
2.079,74
17.833,06
2.306,05
2.917,42
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο
1.311.218,77 1.442.895,66

6.14 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2008 και 2007 έχουν ως εξής:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών
300,23
156,90
Λοιπά
11.679,04
44.474,83
53,24
15.384,52
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
Σύνολο
12.032,51
60.016,25
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών
Λοιπά
Σύνολο

0,00
454,34
454,34

49,25
49.230,92
49.280,17

6.15 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διάθεσης και διοίκησης για τη χρήση 2008 και 2007 σε
επίπεδο Εταιρείας:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008

1/1 31/12/2008
46.502,39
41.418,00
10.942,26
150,23
24.122,77
600,05
123.735,70

1/1 31/12/2007
63.106,36
40.528,00
12.284,02
134,35
39.783,51
669,64
156.505,88
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Σύνολο

1/1 31/12/2008
11.625,58
224.484,63
7.425,64
462,79
38.108,18
5.810,29
1.121,09
289.038,20

1/1 31/12/2007
15.776,60
193.860,82
8.506,71
327,55
39.898,19
4.985,04
103,51
263.458,42

6.16 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 31/12/2008

1/1 31/12/2007

5,20
5,20

5,98
5,98

703,22
703,22

713,77
713,77

Έσοδα τόκων από:
-Τράπεζες
Σύνολο
Έξοδα τόκων από:
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
Σύνολο

6.17 Φόρος Εισοδήματος
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήματος της Εταιρείας:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
Αναβαλλόμενος φόρος
180,00
-5.670,96
Σύνολο
180,00
-5.670,96

6.18 Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της
Εταιρείας.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
6.19 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν σε επίπεδο Εταιρείας επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της Εταιρείας. Η Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις

χρήσεις

2006,2007 και 2008. Για τις χρήσεις αυτές έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη όπως
παρατίθεται στην παράγραφο 6.12β.
6.20 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες :
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
Α
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
Π
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
Α
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
Ι
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τ
Η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
Σ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.
MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Η ΑΕ

ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Α.Ε.
ΑΕΕ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Π.Ν.

EXPLORER
S.A.

MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

1.029.992,86

ΣΥΝΟΛΑ
1.029.992,86
0,00
0,00

20.734,94

20.734,94

0,06

0,06

0,00
0,00
0,00
0,06

0,00

0,00

0,00

1.050.727,80

0,00

0,00

0,00

1.050.727,86

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΔΕΣΙΣ ΑΕ

Α
Π
Α
Ι
Τ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
Η
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ Σ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.
MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Η ΑΕ

ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΕΕ
Α.Ε.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Π.Ν.

EXPLORER
S.A.

MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

923.653,12

ΣΥΝΟΛΑ
923.653,12
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008

0,00

923.653,12

0,00

0,00

0,00
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923.653,12

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2008

Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Η ΑΕ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α.Ε.
ΑΕΕ
Π.Ν.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

1.186.872,98

ΣΥΝΟΛΑ
1.186.872,98
0,00
0,00

ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.
MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

EXPLORER
S.A.

17.424,32

17.424,32

10.621,29

10.621,29

0,00
144,30

144,30
0,00

10.621,29

0,00

0,00

0,00

1.204.441,60

0,00

0,00

0,00

EXPLORER
S.A.

MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

1.215.062,89

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ
Η ΑΕ

Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΜΕΛΩΔΙΑ
ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΕΕ
Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΕ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΧΕΡΑΛΝΤ
ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.
MAISON
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Π.Ν.

1.256.167,02

ΣΥΝΟΛΑ
1.256.167,02
0,00
0,00
0,00

10.479,39

10.479,39

0,00
0,00
0,00
10.479,39

0,00

0,00

0,00

1.256.167,02

0,00

0,00

0,00

1.266.646,41

6.21 Κόστος Μισθοδοσίας
Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας αναλύεται ως ακολούθως:

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
1/1 - 31/12/2008

1/1 - 31/12/2007

Μισθοί & Ημερομίσθια

44.711,15

61.598,40

Εργοδοτικές εισφορές
Πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού

12.545,95

17.284,56

870,87

0,00

58.127,97

78.882,96

Σύνολο
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ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
6.22 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού
Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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