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Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την 15 Μαίου 2015 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 Εταιρείας και
του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι,
χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Μαρούσι, 15/05/2015
Ο Πρόεδρος
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 – 31.12.2014
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω
επεξηγήσεις.

1.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Η εταιρεία στην χρήση 2012 αντιμετώπισε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες
συνίσταντο κυρίως στη συνεχή πτώση των πωλήσεων λόγω της επιδεινούμενης κρίσης
στην ελληνική οικονομία γενικότερα, και στο χώρο των εκδόσεων ειδικότερα. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης 2012 η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να εκδίδει το περιοδικό
MAISON & DECORATION σε τριμηνιαία βάση αντί σε μηνιαία. Ο λόγος ήταν ο
περιορισμός των ζημιών, αλλά πρόθεση της διοίκησης είναι να επαναφέρει τη μηνιαία
κυκλοφορία όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, στη χρήση
2012 εκδόθηκαν 8 τεύχη αντί για 12 τεύχη, με συνέπεια ο κύκλος εργασιών να είναι
σημαντικά μειωμένος. Ωστόσο η εταιρεία μείωσε σημαντικά τις ζημίες.
Στις χρήσεις 2013 και 2014 η Εταιρεία αποφάσισε να αναστείλει την έκδοση του
περιοδικού και να πωλήσει τις ποσότητες χαρτιού που προορίζονταν για την εκτύπωση
του περιοδικού, ενώ πρόθεση της διοίκησης είναι να επαναφέρει την έκδοση του όταν
το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες.
Το 2014 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 36.309,22, έναντι € 167.660,34 το έτος 2013.
Οι ζημίες μετά τους φόρους ανήλθαν στα € 16.598,10 έναντι κερδών € 45.458,93
το έτος 2013. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 60.000,00 και διαιρείται σε
60.000 ονομαστικές μετοχές των € 1,00 εκάστη.
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2.

Οικονομική θέση της εταιρείας

Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρίας σε
στατική μορφή είναι οι εξής:

31.12.2014
Κυκλοφορούν ενεργητικό

56.538,86

Σύνολο ενεργητικού

56.539,12

31.12.2013
99,9%

52.556,11

99,9%

52.556,37

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό

56.538,86

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ο

δείκτης

αυτός

δείχνει

3,7%

52.556,11

1.510.341,22

την

δυνατότητα

της

3,5%

1.489.760,37

Εταιρείας

να

καλύψει

τις

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Κεφάλαιο κινήσεως

-1.453.802,10

-1.437.204,00

Το κεφάλαιο κίνησης, όπως φαίνεται ανωτέρω, έχει καταστεί αρνητικό.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-16.598,10
39.559,69

-56,1%

45.458,93

20,9%

217.884,84

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση
με τα συνολικά της έσοδα
Οι αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης που περιλαμβάνουν τα ίδια κεφάλαια έχουν
παραληφθεί, διότι τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά.
3.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες
συνίστανται κυρίως στη συνεχή πτώση των πωλήσεων, στις συνεχιζόμενες
λειτουργικές ζημιές, στα αρνητικά ίδια κεφάλαια, στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, στις
υψηλές επισφαλείς απαιτήσεις και στο μεγάλο ποσό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης της εταιρείας είναι πιθανός στα πλαίσια της
γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο των
εκδόσεων.
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Ωστόσο η Διοίκηση για τη χρήση 2014 κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα με την
αναστολή έκδοσης του περιοδικού MAISON & DECORATION.
Για τη χρήση 2015 η Διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει την αναστολή έκδοσης του
περιοδικού MAISON & DECORATION και ως εκ τούτου αναμένεται σταθεροποίηση
του κύκλου εργασιών, με μείωση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων διάθεσης,
ενώ πρόθεση της διοίκησης είναι να επαναφέρει την έκδοση του όταν το επιτρέψουν οι
οικονομικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο μέτοχοι της Εταιρείας είναι
και οι βασικοί προμηθευτές με αποτέλεσμα το υψηλό ποσό βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων να οφείλεται στους ίδιους τους μετόχους. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο
κήρυξης

πτώχευσης

και

επιπλέον

διευκολύνει

την

αύξηση

κεφαλαίου

με

κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.

4.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την
πορεία της εταιρείας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα της χρήσεως 2014.
Μαρούσι, 15 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2014,

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 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 ελεγκτικής μας γνώμης.
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η
η
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη µας, εφιστούμε την προσοχή σας στην
σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αναφέρει ότι στις 31 Δεκεμβρίου
2014, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων µε
αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος
των συμβατικών της υποχρεώσεων. Όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην
σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων, οι μεγαλύτεροι πιστωτές της εταιρείας είναι
και μέτοχοι. Επίσης λόγω σωρευμένων ζημιών τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι
αρνητικά και για το λόγο αυτό συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Ν
2190/1920. Οι παραπάνω οικονομικές συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της
εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 1/05/2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΑΜΣΟΕΛ 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.
ΑΜΣΟΕΛ 156
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2013

Σημείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

6.1

0,26

0,26

0,26

0,26

54.781,52
1.753,94
0,00
3,40

21.956,28
10.951,83
19.648,00
0,00

56.538,86

52.556,11

56.539,12

52.556,37

60.000,00
28.802,06
-1.542.604,16

60.000,00
28.802,06
-1.526.006,06

της Μητρικής

-1.453.802,10

-1.437.204,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-1.453.802,10

-1.437.204,00

1.498.682,95
201,50
9.965,50
1.491,27
0,00

1.477.006,89
201,50
9.972,91
2.579,07
0,00

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

1.510.341,22

1.489.760,37

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.510.341,22

1.489.760,37

56.539,12

52.556,37

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

6.2
6.3
6.4
6.5

Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον

6.6
6.6
6.6

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

36.309,22
50.116,05

167.660,34
129.382,87

-13.806,83

38.277,47

3.250,47
2.731,49
3.286,61
0,00

50.224,50
30.112,04
2.156,54
402,70

-16.574,46

55.830,69

0,00
23,64

0,00
10.371,76

-16.598,10

45.458,93

0,00

0,00

-16.598,10

45.458,93

Μετόχους της μητρικής

-16.598,10

45.458,93

Δικαιώματα μειοψηφίας

-

-

-

-

-16.598,10

45.458,93

-16.598,10

45.458,93

(0,2766)

0,7576

6.12

Μικτό Κέρδος / (Ζημία)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

6.13
6.14
6.14
6.13

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

6.15
6.15

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

6.16

Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε:

Κέρδη / (ζημιές) αναγνωρισμένα απευθείας στα
ίδια κεφάλαια
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Βασικά Κέρδη (Ζημίες) ανά Μετοχή

6.17
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Με την έμμεση μέθοδο

Κέρδη χρήσης προ φόρων

31/12/2014

31/12/2013

€

€

(16.598,10)

45.458,93

0,00

25.000,00

23,64

10.371,76

(23.627,35)

299.302,34

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού

19.648,00

(1.336,00)

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

20.588,26 (173.052,80)

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Προβλέψεις
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων

(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

0,00

201,50

(23,64)

(10.371,76)

10,81

195.573,97

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

0,00

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Αύξηση/(μείωση) Βραχυπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων

(7,41) (195.662,66)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(7,41) (195.662,66)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

3,40

(88,69)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

0,00

88,69

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

3,40

0,00
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβλημένο
Υπόλοιπα 01/01/2013

60.000,00

Τακτικό

Αποτέλεσμα

Αποθεματικό

εις Νέο

28.802,06

Αποτέλεσμα περιόδου

Σύνολο

-1.571.464,99

-1.482.662,93

45.458,93

45.458,93

Υπόλοιπα 31/12/2013

60.000,00

28.802,06

-1.526.006,06

-1.437.204,00

Υπόλοιπα 01/01/2014

60.000,00

28.802,06

-1.526.006,06

-1.437.204,00

-16.598,10

-16.598,10

-1.542.604,16

-1.453.802,10

Αποτέλεσμα περιόδου
Υπόλοιπα 31/12/2014

60.000,00

28.802,06
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1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.

Η Εταιρεία

Η εταιρεία «MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδρύθηκε το 2002 (Φ.Ε.Κ.
υπ’ αριθμ. 7471/17.07.2002 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 51840/01ΑΤ/Β/02/168. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος
Αμαρουσίου (στη διεύθυνση Ι. Δούση 18) και σύμφωνα με το καταστατικό της, η
διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50 έτη).
Σκοπός της εταιρείας 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,
βιβλιοδετείων 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.
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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 Δεκεμβρίου
2014 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία και για τη χρήση που έληξε την 31

η

Δεκεμβρίου 2013) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 15ης Μαΐου 2015.
Διοίκηση της Εταιρείας

1.2.

Η MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διοικείται από 4μελές Διοικητικό
Συμβούλιο, η θητεία του οποίου είναι πενταετής και λήγει στις 30-6-2019. Τα μέλη του
είναι:
Τριάντης Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Πρόεδρος,
Χρήστος Αγραφιώτης, του Νικολάου, Αντιπρόεδρος,
Χριστορφεύς Τριαντόπουλος, του Ελευθερίου, Μέλος,
Βασίλειος Διαμαντόπουλος, του Γεωργίου, Μέλος.

2.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1.

Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι

οικονομικές

καταστάσεις

της

εταιρείας

«MAISON

ΕΚΔΟΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 31 Δεκεμβρίου 2014 που καλύπτουν όλη τη χρήση 2014, έχουν
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες
αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες
µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) της IASB. Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία
αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Η Εταιρεία εφαρμόζει το IFRS Stable
Platform 2005 από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη σε
όλες τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής, και αποτίμησης ώστε να
είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Για τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 έχουν ακολουθηθεί οι
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ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για τις οικονομικές καταστάσεις της
προηγούμενης χρήσης.

2.2.

Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων.
Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης, κ.λπ. των παγίων καταχωρούνται
στα αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής με βάση τους
συντελεστές που ορίζονται από το Π.Δ. 299/2003 ως εξής:
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

1 - 5 έτη

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά
την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.

2.3.

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται
και

υπόκεινται

σε

έλεγχο

απομείωσης

ετησίως

και

όταν κάποια

γεγονότα

καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του
ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η
ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
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2.4.

Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της
ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
της

παρούσας

αξίας

των

εκτιμώμενων

μελλοντικών

ταμειακών

ροών,

προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στην χρήση 2014 δε σχηματίστηκε πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις. Το συσσωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις στις 31.12.2014 ανέρχεται σε ευρώ 585.753,29.

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

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις
ονομαστικές της μετοχές.
Σύμφωνα με τον Κ. Νόμο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες υφίστανται
γενικά για τις ανώνυμες εταιρείες κάποιες επιβεβλημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Συγκεκριμένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από το Νόμο:
Άρθρο 47 Διάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία μειωθεί κάτω από το μισό του
μετοχικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το
μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
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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
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.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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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.
Συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της εμπορικής νομοθεσίας
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ.
Ν. 2190/1920. Για την πρόθεση της εταιρείας να συμμορφωθεί με την ανωτέρω
νομοθετική διάταξη βλέπε σημείωση 3 του παρόντος προσαρτήματος.

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 (26%). Τα φορολογητέα κέρδη
διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, όπως αυτά εμφανίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν
ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση
τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά
την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους
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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

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών είναι
ότι, είτε δε συντρέχει η εφαρμογή τους, είτε θα έχουν επουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.

3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες
συνίστανται κυρίως στη συνεχή πτώση των πωλήσεων, στις συνεχιζόμενες
λειτουργικές ζημιές, στα αρνητικά ίδια κεφάλαια, στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, στις
υψηλές επισφαλείς απαιτήσεις και στο μεγάλο ποσό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Ο κίνδυνος περαιτέρω συρρίκνωσης της εταιρείας είναι πιθανός στα πλαίσια της
γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο των
εκδόσεων.
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Ωστόσο η Διοίκηση για τη χρήση 2014 κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα με την
αναστολή έκδοσης του περιοδικού MAISON & DECORATION.
Για τη χρήση 2015 η Διοίκηση σκοπεύει να συνεχίσει την αναστολή έκδοσης του
περιοδικού MAISON & DECORATION και ως εκ τούτου αναμένεται σταθεροποίηση
του κύκλου εργασιών, με μείωση του κόστους πωληθέντων και των εξόδων διάθεσης,
ενώ πρόθεση της διοίκησης είναι να επαναφέρει την έκδοση του όταν το επιτρέψουν οι
οικονομικές συνθήκες. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου επειδή τα ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας είναι αρνητικά. Τέλος
πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο μέτοχοι της Εταιρείας είναι και οι βασικοί προμηθευτές
με αποτέλεσμα το υψηλό ποσό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να οφείλεται στους
ίδιους τους μετόχους. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο κήρυξης πτώχευσης και επιπλέον
διευκολύνει την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
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 της 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

Η εταιρεία χρηματοδοτείται μέσω βραχυπροθέσμου δανεισμού και προείσπραξης
εμπορικών απαιτήσεων. Οι υποχρεώσεις προς του προμηθευτές δε ξεπερνούν τους 12
μήνες.
(γ)

Κίνδυνος επιτοκίου

Την 31η Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος είναι ελάχιστα εκτεθειμένος στις μεταβολές της
αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος υπόκεινται σε
μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
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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% (2013: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική
βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
μεταβολή επιτοκίου κατά:

+/- 1%

+/- 1%

Απόλυτη μεταβολή στο Αποτέλεσμα χρήσης

2.343,44

2.592,94

Απόλυτη μεταβολή στην Καθαρή Θέση

2.343,44

2.592,94

4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με
την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ο τομέας Δημοσιεύσεων και λιανικών πωλήσεων Περιοδικών είναι ο μοναδικός
επιχειρηματικός τομέας και περιλαμβάνει εμπορική εκμετάλλευση του τίτλου,
διαφήμιση πελατών μέσω περιοδικού, 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

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

Σύνολο

8.124,00
-8.123,74

8.124,00
-8.123,74

0,26

0,26

8.124,00

8.124,00

-8.123,74

-8.123,74

0,26

0,26

8.124,00
-8.123,74

8.124,00
-8.123,74

0,26

0,26

Λογιστική αξία την
1-Ιαν-13
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την
31-Δεκ-13
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την
31-Δεκ-14

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Λογιστική αξία την
1-Ιαν-13

0,26

0,26

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις

0,00
0,00

0,00
0,00

Αποσβέσεις

0,00

0,00

Μεταφορές

0,00

0,00

31-Δεκ-13

0,26

0,26

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Μεταφορές

0,00

0,00

0,26

0,26

Λογιστική αξία την

Λογιστική αξία την
31-Δεκ-14
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6.2.

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014
Πελάτες

31/12/2013

359.370,13

324.744,89

12.568,34

12.568,34

4.000,00

4.000,00

264.596,34

266.396,34

0,00

0,00

-585.753,29

-585.753,29

54.781,52

21.956,28

0,00

0,00

54.781,52

21.956,28

0,00

0,00

54.781,52

21.956,28

54.781,52

21.956,28

54.781,52

21.956,28

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο

0,00

0,00

Γραμμάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες

0,00

0,00

Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο

0,00

0,00

Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες

0,00

0,00

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

0,00

0,00

54.781,52

21.956,28

Λιγότερο από 3 μήνες

54.781,52

21.956,28

Μεταξύ 3 και 6 μηνών

0,00

0,00

Μεταξύ 6 μηνών και ενός έτους

0,00

0,00

Μεγαλύτερη του ενός έτους

0,00

0,00

54.781,52

21.956,28

Γραμμάτια Εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο
Γραμμάτια Εισπρακτέα στις τράπεζες
Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο
Επιταγές Εισπρακτέες στις τράπεζες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Πελάτες

Ανάλυση Ληκτότητας Απαιτήσεων

Σύνολο
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6.3.

Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο

1.753,94

10.951,83

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

1.753,94

10.951,83

Σύνολο

1.753,94

10.951,83

0,00

0,00

1.753,94

10.951,83

1.753,94

10.951,83

1.753,94

10.951,83

1.753,94

10.951,83

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο

6.4.

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Προπληρωθέντα έξοδα

0,00

0,00

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

0,00

19.648,00

0,00

19.648,00

6.5.

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

3,40

0,00

Σύνολο

3,40

0,00
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6.6.

Ίδια Κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Αριθμός

Κοινές

Υπέρ το

Ίδιες

μετοχών

μετοχές

άρτιο

μετοχές

Υπόλοιπα 01/01/2013

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2013

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Υπόλοιπα 31/12/2014

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Σύνολο

Τακτικό
αποθεματικό
Υπόλοιπα 01/01/2013

28.802,06

28.802,06

0,00

0,00

28.802,06

28.802,06

0,00

0,00

28.802,06

28.802,06

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2013
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλοιπα 31/12/2014

Σύνολο

Αποτέλεσμα εις
Νέο
Υπόλοιπα 01/01/2013
Διανομή μερισμάτων

-1.571.464,99
0,00

Αποτέλεσμα περιόδου

45.458,93

Υπόλοιπα 31/12/2013

-1.526.006,06

Διανομή μερισμάτων

0,00

Αποτέλεσμα περιόδου

-16.598,10

Υπόλοιπα 31/12/2014

-1.542.604,16

Για τη χρήση 2014 δε τίθεται θέμα διανομής μερισμάτων λόγω ζημίων χρήσης και των
συσσωρευμένων ζημιών εις νέο. Η εταιρεία λογίζει τις καταβολές μερισμάτων στην
Κατάσταση Ταμειακών Ροών ως Λειτουργικές Δραστηριότητες.
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6.7.

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων, των προμηθευτών και των λοιπών συναφών
υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως εξής:
31/12/2014
Προμηθευτές

31/12/2013

1.445.596,44

1.475.192,64

53.086,51

0,00

Μεταχρονολογημένες επιταγές

0,00

1.814,25

Γραμμάτια Πληρωτέα

0,00

0,00

1.498.682,95

1.477.006,89

Προκαταβολές πελατών

Σύνολο

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας δε ξεπερνούν τους 6 μήνες ως προς τη διάρκεια
εξόφλησης.
6.8.

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο

31/12/2013

0,00

0,00

Υποχρεώσεις από Φόρους

201,50

201,50

Σύνολο

201,50

201,50

6.9.

Δανειακές Υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

0,00

0,00

9.965,50

9.972,91

0,00

0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

9.965,50

9.972,91

Σύνολο δανείων

9.965,50

9.972,91

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Χρηματοδότηση από Factoring
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6.10. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:

31/12/2014

31/12/2013

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

0,00

0,00

Έσοδα επόμενης περιόδου

0,00

0,00

Λοιπές υποχρεώσεις

1.491,27

2.579,07

Σύνολο

1.491,27

2.579,07

6.11. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Στη χρήση 2014 δεν έγινε κάποια επιπλέον πρόβλεψη πέραν της υπάρχουσας.
6.12. Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

Αμοιβές προσωπικού

0,00

0,00

41.855,67

147.528,33

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

6.689,17

-20.215,60

Παροχές τρίτων

1.571,21

2.070,14

0,00

0,00

50.116,05

129.382,87

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο

Λοιπά διάφορα έξοδα

6.13. Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για το έτος του 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Άλλα λειτουργικά έσοδα

1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

Λοιπά

3.250,47

50.224,50

Σύνολο

3.250,47

50.224,50
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Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά

0,00

402,70

Σύνολο

0,00

402,70

6.14. Έξοδα Διοίκησης/Διάθεσης
Ακολουθεί ανάλυση εξόδων διοίκησης και διάθεσης για το έτος του 2014 και 2013 της
Εταιρείας:
Έξοδα διοίκησης:
1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

0,00

0,00

Λοιπές παροχές τρίτων

1.571,21

2.070,14

Φόροι και τέλη

1.715,40

86,40

Λοιπά διάφορα έξοδα

0,00

0,00

Αποσβέσεις

0,00

0,00

3.286,61

2.156,54

Έξοδα διάθεσης:

Αμοιβές προσωπικού

1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

0,00

0,00

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

883,27

2.487,18

Παροχές τρίτων

349,16

460,04

Φόροι και τέλη

0,00

0,00

Διαφήμιση

0,00

0,00

1.499,06

2.164,82

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

0,00

0,00

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

0,00

25.000,00

2.731,49

30.112,04

Διάφορα έξοδα

Σύνολο
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6.15. Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα
Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα αναλύονται ως εξής:
1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

Έσοδα τόκων από:
-Τραπεζών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,64

10.371,76

23,64

10.371,76

Έξοδα τόκων από:
-Χρηματοδότηση Factoring
-Τραπεζική Χρηματοδότηση & Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

6.16. Φόρος Εισοδήματος
Ακολουθεί ανάλυση του φόρου εισοδήματος της Εταιρίας:
1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

Φόρος χρήσης

0,00

0,00

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

0,00

0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

6.17. Κέρδη ανά Μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τα κέρδη δια του συνόλου των μετοχών
της εταιρείας και αναλύονται ως εξής:

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

1/1 -

1/1 -

31/12/2014

31/12/2013

-16.598,10

45.458,93

60.000

60.000

-0,2766

0,7576

Για την παρούσα χρήση 2014 δε συντρέχει καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους.
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6.18. Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας.
6.19. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τη χρήση
2010 δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου λόγω ζημιών
(σημείωση 6.12). Η χρήσεις 2011 έως και 2013 έχουν ελεγχθεί φορολογικά από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό φορολογικής
συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση 2014 η εταιρεία υπάγεται στο
φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ο έλεγχος βρίσκεται σε
εξέλιξη. Εκτιμούμε ότι θα χορηγηθεί πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς
επιφύλαξη.
6.20. Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 24)
α)

Μητρική Εταιρεία

Η εταιρεία αποτελεί μέλος του Ομίλου της «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.».
Για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2014 μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24) υπήρξαν αγορές και πωλήσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις
οι οποίες αναλύονται ως εξής:
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
31/12/2014

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

31/12/2013
0,00

0,00

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

MAISON ΑΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

MAISON ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

MAISON ΑΕ

MAISON ΑΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

0,00
0,00
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
31/12/2014

MAISON ΑΕ

ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

901.365,68
16,52
0,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

31/12/2013
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

MAISON ΑΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

MAISON ΑΕ

MAISON ΑΕ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
901.365,68

16,52
0,00
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β)

Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν Μέτοχοι και Μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και οι βασικοί μέτοχοι αυτής (με ποσοστό μεγαλύτερο
του 5%) μετέχουν στη διοίκηση άλλης εταιρείας ως κατωτέρω:
Εταιρεία
ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΪ Α.Ε

Θέση στην εταιρεία
Χ.Ε. Τριαντόπουλος

Δ/νων Σύμβουλος &
Πρόεδρος

ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΪ Α.Ε

Τ.Ε. Τριαντόπουλος

Μέλος

Οι αγορές και οι πωλήσεις της MAISON ΑΕ από και προς την ΚΑΡΑΒΑΝ ΣΕΡΑΪ Α.Ε
στην παρούσα χρήση ανήλθαν σε € 0,00 και € 0,00 αντίστοιχα (χρήση 2013: €
39.021,75

και € 154.170,28). Οι υποχρεώσεις της MAISON ΑΕ την 31/12/2014

ανέρχονται σε € 646.148,83 (31/12/2013: € 698.592,24). Οι απαιτήσεις την 31/12/2014
ανέρχονται σε € 2.390,70 (31/12/2013 € 151.862,77).
6.21. 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 από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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