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Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2015-30.6.2015,  η οποία συντάχθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι εκείνη που εγκρίθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», κατά την συνεδρίασή της 26ης Αυγούστου 2015 και βρίσκεται 

αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atticamedia.gr, όπου και θα παραμείνει  για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον  πέντε (5) ετών. 

Υπογράφτηκε κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης   Ιουνίου 2015  (ποσά σε ευρώ) 

 

 5

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σύμφωνα με το άρθρο 5 , 

παρ.2 του Ν.3556/2007) 

 

Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» : 

 

1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Νικόλαος Πανόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος 

3. Εnrico Vigano Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : 

 (α) Οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της  Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.  για την 

περίοδο 1.1.2015-30.6.2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανόμενων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 

5 του ν. 3556/2007. 

(β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

 

 

 
 

 

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Νικόλαος Πανόπουλος Εnrico Vigano 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης   Ιουνίου 2015  (ποσά σε ευρώ) 

 

 6

2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ   1.1.2015 – 

30.6.2015 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της χρήσης 2015 

(περίοδος 1.1.2015-30.6.2015) και συντάχθηκε σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 

91Α/30.4.2007) και των σχετικών αποφάσεων  του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 

παραπάνω άρθρου. 

Η παρούσα Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες,  για μια ουσιαστική και 

εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Η δομή του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2015 έχει ως εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ

% 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα

ΛΑΜΨΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

H.R.S ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

CIVICΟ LTD και οι θυγατρικ ές της:
ΔΙΑΝΟΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύπρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA IMAKO MEDIA SRL ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ATTICA MEDIA RMN SRL ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

AIRLINK AE ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA MEDIA SERBIA LTD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σερβία 90,95% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

INTERNATIONAL RADIO 
NETWORKS HOLDING S.A. και η  
θυγατρική  της

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λουξεμβούργο 100,00% ΑΜΕΣΗ

INTERNATIONAL RADIO NETWORK 
Α.Ε.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ

ΕΨΙΛΟΝ  ΟΥΑΝ  (E-ONE) A.E.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ALPHA EDITIONS A.E.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5,00% -

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 11,24% -

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

 

Από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των 

συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεων,  με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο 

στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. 

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από 

τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2015. 

 

Οι θεματικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 
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2.1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α  Εξέλιξη και επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο 

της χρήσης 

 

I. Κύκλος εργασιών  

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014
Έσοδα από κυκλοφορία 12.608.364,17    14.853.702,61    7.101.770,97        9.043.489,34            

Έσοδα από διαφήμιση 6.354.657,59      6.455.408,04      2.312.193,48        2.498.108,52            

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.278.325,85      2.960.811,83      2.277.012,45        1.903.769,89            

Άλλα έσοδα 1.279.672,50      1.558.242,64      1.064.653,73        1.420.762,32            

Σύνολο 22.521.020,11    25.828.165,12    12.755.630,63      14.866.130,07          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 3.307,15 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -12,80%. 

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 2.110,50 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη 

συγκρίσιμη περίοδο  ήτοι ποσοστό -14,20%. Η μείωση τόσο του ενοποιημένου όσο και εταιρικού κύκλου εργασιών οφείλετε κυρίως 

στην μείωση των εσόδων κυκλοφορίας. 
   

II. Δαπάνες Διοίκησης – Διάθεσης 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 Μεταβολή  ποσό  
Μεταβολή  
ποσοστό

Δαπ άνες Διοίκησης        2.998.512,22        3.031.981,68             (33.469,46) -1,1%

Δαπ άνες Διάθεσης        8.684.607,77      11.125.215,98        (2.440.608,21) -21,9%

Σύνολο      11.683.119,99      14.157.197,66        (2.474.077,67) -17,5%

ΟΜ ΙΛΟΣ

 
 

Οι δαπάνες διοίκησης του Ομίλου παρουσίασαν οριακή μείωση. 

Οι δαπάνες διάθεσης του Ομίλου παρουσίασαν μείωση  κατά 2.440.608,21 ευρώ η οποία  σχετίζεται με την μείωση του κόστους 

δικαιωμάτων και του πρακτορικού κόστους των τηλεοπτικών περιοδικών. 
  

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 Μ εταβολ ή  ποσό  
Μ εταβολ ή  
ποσοσ τό

Δ απ άνες Δ ιοίκησης        1.504.579,99        1.683.980,94           (179.400,95) -10,7%

Δ απ άνες Δ ιάθεσης        4.437.690,05        6.147.660,15        (1.709.970,10) -27,8%

Σύνολ ο        5.942.270,04        7.831.641,09        (1.889.371,05) -24,1%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι δαπάνες διοίκησης της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 179.400 ευρώ.  

Οι δαπάνες διάθεσης της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά  1.709.970,10 ευρώ η οποία  σχετίζεται με την μείωση των 

δικαιωμάτων και πρακτορικού κόστους τα οποία κατέβαλε η Εταιρεία σε τρίτους στα πλαίσια συμφωνιών των ειδικών ενεργειών 

που κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ».  
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III. Χρηματοοικονομικά Έσοδα, Έξοδα και κέρδη από Συγγενείς 

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 Μ εταβολ ή  ποσό  
Μ εταβολ ή  
ποσοσ τό

Κέρδη /(Ζημίες)  απ ομείωσης συμμετοχών  και 
χρεογράφων

            (3.124,68)                          -                  (3.124,68) -

Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)         (582.853,12)         (628.212,62)              45.359,50 -7,2%

Χρηματοο ικονομ ικό  Αποτέλ εσμα         (585.977,80)         (628.212,62)              42.234,82 -6,7%

ΟΜ ΙΛΟΣ

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 Μ εταβολ ή  ποσό  
Μ εταβολ ή  
ποσοστό

Έσοδα απ ό μερίσματα           300.000,00           250.000,00              50.000,00 20,0%

Ζημίες απ ομείωσης κόστους συμμετοχών      (2.000.000,00)                          -          (2.000.000,00) -

Χρηματοοικονομικά Έσοδα /( Έξοδα)         (329.774,16)         (353.513,78)              23.739,62 -6,7%

Χρηματοοικονομικό  Αποτέλ εσμα      (2.029.774,16)         (103.513,78)        (1.926.260,38) 1860,9%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αφορούν στο σύνολο τους μέρισμα από την θυγατρική εταιρεία Τηλέραμα Α.Ε. 

Οι ζημίες απομείωσης αφορούν την απομείωση του κόστους συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

Το σύνολο του δανεισμού είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. Το 

χρηματοοικονομικού κόστους κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με  το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης. 
 

 

IV. Αποτέλεσμα περιόδου  

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κέρδη π ρο φόρων , χρηματοδοτικών  
επ ενδυτικών  απ οτελεσμάτων  και απ οσβέσεων

       1.081.133,26        1.224.241,49           (143.108,23) -11,69%

Κέρδη π ρο φόρων , χρηματοδοτικών  και 
επ ενδυτικών  απ οτελεσμάτων

          982.619,16        1.127.874,36           (145.255,20) -12,88%

Κέρδη/(Ζημίες)  π ρο φόρων            396.641,36           499.661,74           (103.020,38) -20,62%

Μείον  φόροι           286.157,48           223.973,55              62.183,93 27,76%

Κέρδη μετά απ ό φόρους           110.483,88           275.688,19           (165.204,31) -59,92%

Κέρδη μετά απ ό φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας

            84.322,44           140.982,00             (56.659,56) -40,19%

ΟΜΙΛΟΣ
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1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
επ ενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

          762.138,44           603.406,67            158.731,77 26,31%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επ ενδυτικών αποτελεσμάτων

          717.567,09           558.425,71            159.141,38 28,50%

Κέρδη προ φόρων      (1.312.207,07)           454.911,93        (1.767.119,00) -388,45%

Μείον φόροι           120.585,21             73.203,06              47.382,15 64,73%

Κέρδη μετά από φόρους      (1.432.792,28)           381.708,87        (1.814.501,15) -475,36%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν για τον 

Όμιλο σε 1.081 χιλ. ευρώ έναντι 1.224 χιλ. ευρώ και για την Εταιρεία σε 762 χιλ. ευρώ έναντι 603 χιλ. ευρώ την συγκρίσιμη 

περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 2 εκ. ευρώ από την απομείωση του κόστους συμμετοχής στην 

θυγατρικής εταιρεία ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
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Αριθμοδείκτες 
 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της περιόδου, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι δείκτες : 

 

Εταιρεία 

1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 5 1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 4

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  ΕΞ ΕΛ ΙΞ ΗΣ

Κ ύ κ λ ο υ  ε ρ γ α σ ιώ ν - 1 4 ,2 0 % - 7 ,5 3 %

Κ έ ρ δ η  π ρ ο  φ ό ρω ν - 3 8 8 ,4 5 % 3 9 0 ,9 2 %

Σ υ ν ο λ ικ ώ ν  Α π ασ χο λ ο ύ μ ε ν ω ν  Κ ε φ α λ α ίω ν - 5 ,0 1 % 0 ,6 5 %

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Α Π Ο Δ Ο Τ ΙΚΟ Τ ΗΤ Α Σ  (Π ρ ο  φ ό ρ ω ν )

Α π ο δ ο τ ικ ό τη τα  Μ .Ο .  Ιδ ίω ν  Κ ε φ α λ α ίω ν - 8 ,9 0 % 2 ,9 8 %

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  ΚΥΚΛ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ ΚΗΣ  Τ Α Χ Υ Τ ΗΤ Α Σ  (Ημ έ ρ ες )

Α π α ιτή σ εω ν 1 3 9 1 3 5

Πρ ο μ η θ ε υ τώ ν 2 0 2 2 0 3

Α π ο θ ε μ ά τω ν 3 5 3 5

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Δ Α ΝΕΙΑ ΚΗΣ  ΕΠ ΙΒΑ Ρ Υ ΝΣ ΗΣ  ( :1 )

Ξ έ ν α  /  Ί δ ια  Κ ε φ ά λ α ια 1 ,6 4 1 ,6 1

Τρ απ ε ζ ικ έ ς  υ π ο χρ εώ σ ε ις  /  Ί δ ια  κ ε φ ά λ α ια 0 ,9 0 0 ,8 3

Δ α ν ε ια κ ή ς  Επ ιβ ά ρ υ ν σ η ς 1 ,5 1 1 ,5 3

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Ρ ΕΥ Σ Τ Ο Τ ΗΤ Α Σ  ( :1 )

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή  ρ ε υ σ τό τη τα 0 ,8 0 0 ,8 0

Ά μ ε σ η  ρ ε υ σ τό τη τα 0 ,7 7 0 ,7 6  

 

Όμιλος 

1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 5 1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 4

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  ΕΞ ΕΛ ΙΞ ΗΣ

Κ ύ κ λ ο υ  ε ρ γ α σ ιώ ν - 1 2 ,8 0 % - 8 ,6 7 %

Κ έ ρ δ η / (Ζ η μ ίε ς )  π ρ ο  φ ό ρω ν - 2 0 ,6 2 % 4 7 0 ,1 2 %

Σ υ ν ο λ ικ ώ ν  Α π ασ χο λ ο ύ μ ε ν ω ν  Κ ε φ α λ α ίω ν 0 ,3 7 % - 0 ,3 7 %

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Α Π Ο Δ Ο Τ ΙΚΟ Τ ΗΤ Α Σ  (Π ρ ο  φ ό ρ ω ν )

Α π ο δ ο τ ικ ό τη τα  Μ .Ο .  Ιδ ίω ν  Κ ε φ α λ α ίω ν 9 ,8 1 % 1 3 ,2 2 %

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  ΚΥ ΚΛ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ ΚΗΣ  Τ Α Χ Υ Τ ΗΤ Α Σ  (Ημ έ ρ ε ς )

Α π α ιτή σ εω ν 1 4 1 1 3 9

Πρ ο μ η θ ε υ τώ ν 1 7 2 1 8 0

Α π ο θ ε μ ά τω ν 3 5 3 1

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Δ Α ΝΕΙΑ ΚΗΣ  ΕΠ ΙΒΑ Ρ Υ ΝΣ ΗΣ  ( :1 )

Ξ έ ν α  /  Ί δ ια  Κ ε φ ά λ α ια 8 ,4 1 9 ,4 3

Τρ απ ε ζ ικ έ ς  υ π ο χρ ε ώ σ ε ις  /  Ί δ ια  κ ε φ ά λ α ια 4 ,5 7 4 ,8 5

Δ α ν ε ια κ ή ς  Επ ιβ ά ρ υ ν σ η ς 7 ,1 4 8 ,5 8

Δ ΕΙΚΤ ΕΣ  Ρ ΕΥ Σ Τ Ο Τ ΗΤ Α Σ  ( :1 )

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή  ρ ε υ σ τό τη τα 0 ,8 1 0 ,8 5

Ά μ ε σ η  ρ ε υ σ τό τη τα 0 ,7 7 0 ,8 1  
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2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β  Σημαντικά γεγονότα του Α΄ εξαμήνου 2015 
 

 

I. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της την 4.4.2015 αποφάσισε την αντικατάσταση της κας Ελένης 

Άννας Κυρκιλή με τον κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 30.6.2015., καθώς 

και την ανακατανομή των αξιωμάτων των μελών του, διορίζοντας στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον κο Νικόλαο 

Πανόπουλο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο 

Θεοχάρης Φιλ ιπ π όπ ουλος Πρόεδρος, μη  Eκ τελ εστικό  Mέλος

Ζeno Pelliz z ari Α ντιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο , μη  Eκ τελεστικό  Mέλος

Κωνσταν τίνος Γραφιαδέλης Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο  μη  Eκ τελ εστικό Mέλος

Νικόλαος Πανόπ ουλος Δ ιευθύνων  Σύμβουλος, Eκ τελ εστικό  Μέλος

Enric o V igano Eκ τελ εστικό  Μέλος

Carlo Luigi Mandelli Μη  Εκτελ εστικό Μέλος

Chris tiana Tettamanz i Μη  Eκ τελ εστικό Μέλος

Νικόλαος Μουζάκης Α νεξάρτητο  μη  Eκ τελεστικό  Μέλος

ΘΕΣΗ

 

Την θέση της κας  Κυρκιλή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/08, κατέλαβε ο κος Νικόλαος 

Μουζάκης. 
 

II. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 

Στις 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας 

αρ.40) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία». 

Παρέστησαν τρεις  (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.291.724 επί συνόλου 15.300.000  κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ήτοι 

υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως: 

1. Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του 

συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και 

Πληροφορίες (Ισολογισμός) και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 

31/12/2014, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης 

χρήσης. 

2. Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του 

συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά 

τη χρήση 2014 και – με τα ίδια ποσοστά - προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015.  

3. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του 

συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2014 έως 31.12.2014. 

4. Εξελέγη με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου 

των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης 
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Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον 

νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2015. 

5. Η  Γ.Σ. ενημερώθηκε και ενέκρινε με ψήφους 12.291.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και 

στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισμό, με την από 04/4/2015 απόφαση του 

Δ.Σ. της Εταιρείας, του κου Νικολάου Πανόπουλου, ως νέο μέλος του Δ.Σ. στην θέση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης 

Άννας Κυρκιλή και τον ορισμό του ως Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους 

στην Επιτροπή Ελέγχου του α. 37, Ν. 3693/2008 από το μέλος του Δ.Σ. κο Νικόλαο Μουζάκη. 

6. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία έως τις 30.6.2018, ως εξής: 

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο 

μέλος, Νικόλαος Πανόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Carlo Luigi Mandelli, μη εκτελεστικό μέλος Christiana Tettamanzi, μη 

εκτελεστικό μέλος Enrico Vigano, εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο μέλος.  

 

 

 

 

2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ  Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για το Β΄ εξάμηνο της χρήσης 

 

I. Κίνδυνοι 

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου 

Η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

χρηματοοικονομικοί όροι που έχουν τεθεί από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις και παράλληλα να καθίσταται δυνατή η 

υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο 

φορές ετησίως. 

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) 

Στο πλαίσιο της επισκόπησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε 

κατηγορία κεφαλαίου. 

 

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

Δ αν ειακ ές υπ οχρεώσεις 18.797.402,81  19.019.795,14  12.691.257,77    12.829.531,27        

Ταμειακά διαθέσ ιμα και ισ οδύναμα 5.220.164,62    3.989.210,70    1.702.703,40      1.147.000,56          

Καθαρός  δανεισ μός 13.577.238,19  15.030.584,44  10.988.554,37    11.682.530,71        

Σύνολο  ιδ ίων  κ εφαλαίων 4.112.606,21    3.971.606,09    14.028.861,85    15.461.654,13        

Δείκτης  καθαρού χρέους  προς  ίδ ια  
κεφ άλ α ια 330,14% 378,45% 78,33% 75,56%

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ
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2. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων 

επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων από την Διοίκηση του Ομίλου έχει ως 

στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος. 

Αυτό περιλαμβάνει, την αναγνώριση, αποτίμηση και αν χρειαστεί την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο Όμιλος 

δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 

δανειοληπτικές δραστηριότητες του Ομίλου. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς 

εισπρακτέους και πληρωτέους, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο βασισμένο στο 

Euribor και μερίσματα πληρωτέα. 

Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω 

των αρνητικών εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις Ελληνικές τράπεζες 

που παραμένουν σε ισχύ.  

 
3. Κίνδυνος αγοράς  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων, συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και στην διακύμανση των τιμών αγοράς πρώτων υλών.  
 

- Κίνδυνοι μεταβολής τιμών πρώτων υλών 

Ο Όμιλος δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο από σημαντικές μεταβολές τιμών των α’ υλών (χαρτί) και των βασικών υπηρεσιών 

παραγωγής δεδομένου ότι ήδη έχουν συμφωνηθεί οι τιμές που θα ισχύσουν εντός του 2015.  

 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόμισμα είναι το Ευρώ.  

Παράλληλα, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εταιρειών στις αγορές της Βουλγαρίας και της Σερβίας όπου το σύνολο των 

δραστηριοτήτων γίνεται σε τοπικό νόμισμα. Η δραστηριότητα του Ομίλου στην Βουλγαρία δεν εμπεριέχει συναλλαγματικό κίνδυνο 

καθώς η ισοτιμία του Βουλγαρικού νομίσματος με το ευρώ είναι σταθερή.  

Συνεπώς ο Όμιλος εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων της 

θυγατρικής εταιρείας στη Σερβία  που συντάσσονται σε τοπικό νόμισμα, προκειμένου να ενοποιηθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τους κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από την διακύμανση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης μέτρων αντιστάθμισης τους. 

 

 
- Κίνδυνος επιτοκίου  

Στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη  του χαμηλότερου δυνατού κόστους δανεισμού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της 
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αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου από δανεισμό σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος παρακολουθεί και διαχειρίζεται 

το δανεισμό και γενικά την οικονομική του διάρθρωση προβαίνοντας στη συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις 

χρηματοδοτικές του ανάγκες. 

Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και από τις υπάρχουσες 

τραπεζικές γραμμές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού.  

Το σύνολο του δανεισμού είναι σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από το Euribor πλέον περιθωρίου. 

 

 
4. Πιστωτικός κίνδυνος  

Τα κύρια χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασμούς πελατών και  

λοιπών απαιτήσεων.  

Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν μείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση η ροή εισπράξεων των 

απαιτήσεων  και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγμα πίστωσης . 

Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.  

Για την τρέχουσα περίοδο, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται 

ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

Το 56% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται 

μετρητοίς με την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανομής τύπου, ως εκ τούτου περιορίζεται 

σημαντικά o πιστωτικός κίνδυνος για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Σε ότι αφορά τις λοιπές απαιτήσεις προέρχονται  κυρίως από πελάτες διαφήμισης και κατανέμονται σε ευρύ αριθμό πελατών, από 

τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας ή του Ομίλου. Κατά συνέπεια 

περιορίζεται σημαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου.  

 
5. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η  διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ταμειακών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όμιλος  ελέγχει διαρκώς την πορεία των ταμειακών διαθεσίμων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν 

από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες άμεσες τραπεζικές πιστώσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να διασφαλιστεί η οποιαδήποτε τυχόν ανάγκη για ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου, 

εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/12/2011 η σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση 

δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της, οι οποίοι εδρεύουν στο εξωτερικό, συνολικού ποσού ευρώ 3.000.000. Η 

ισχύς της δανειακής σύμβασης είχε αρχικά παραταθεί  μέχρι 31.12.2014 και στην συνέχεια έλαβε και δεύτερη παράταση της ισχύς 

της έως την 31.12.2015. Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη  

ποσού 1.000.000 ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Έτσι η  Εταιρεία  συνεχίζει  να έχει  άμεση και με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν λάβει προληπτικά μέτρα διασφάλισης της ρευστότητας, διατηρώντας άμεσα 

διαθέσιμα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού, συνεπώς, δεν αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας και δύναται να 

εξασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων τους στην Ελλάδα. 
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II. Προοπτικές 

Η παρατεινόμενη οικονομική κρίση καθώς και η πολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα, ιδιαιτέρως 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προδιαγράφουν ένα  δυσχερές 

περιβάλλον δραστηριοποίησης. 

 

Συγκεκριμένα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 28.6.2015, οι τράπεζες τέθηκαν σε υποχρεωτική τραπεζική 

αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί επί των αναλήψεων διαθεσίμων και έλεγχοι στις μεταφορές κεφαλαίων εντός και εκτός της 

χώρας. Μολονότι στις 20/7/2015 έληξε η τραπεζική αργία, παρέμειναν σε ισχύ οι παραπάνω περιορισμοί, συνεχίζοντας να 

προκαλούν προβλήματα ρευστότητας στην αγορά και σημαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

Βασική προϋπόθεση για τη χαλάρωση των περιορισμών και την επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κατάσταση ομαλότητας 

αποτελεί, η μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης, συνεπής εκτέλεση του συμφωνηθέντος 

τρίτου προγράμματος χρηματοδότησης από τους διεθνείς πιστωτές, περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης της αναγκαίας  

ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Όμιλου, πέραν της συνεχούς παρακολούθησης των  εξελίξεων έχει ήδη προχωρήσει σε 

υλοποίηση προγράμματος περαιτέρω περικοπής κόστους προκειμένου να αντισταθμίσει απώλειες εσόδων, εντείνοντας 

παράλληλα τις προσπάθειές της για περαιτέρω δραστηριοποίηση  στις αγορές του εξωτερικού.  

 

Με βάση τα παραπάνω εκτιθέμενα και  υπό τις υπάρχουσες συνθήκες έντονης χρηματοοικονομικής και πολιτικής μεταβλητότητας, 

οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών για το προσεχές διάστημα  είναι ευμετάβλητη. 
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2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη), 

όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

Συναλλαγές με θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών

Λοιπά 
έσοδα/(έξοδα) 
τόκοι δανείων

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Αγορές
Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 
τόκοι δανείων

HRS Μ. ΕΠΕ              1.260,00                        -                          -                          -                          -                          -  

IONIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ          140.038,48                 300,00                        -            194.698,84                 900,00                        -  

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

           35.830,59              8.116,17                        -              95.528,77            17.178,70                        -  

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ            23.498,61            12.118,06                        -              64.672,34                        -                          -  

INTER.RADIO NETWORKS SA                        -                          -                5.977,10                        -                          -                5.688,71 

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ                        -                   315,34                        -                   420,00                 562,62                        -  

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD            (2.750,00)                        -                          -              51.608,32                        -                          -  

CIVICO LTD                        -            133.500,00            58.360,20                        -            388.500,00            56.497,30 

ATTICA MEDIA SERBIA                        -                          -                9.002,32                        -                          -                7.785,04 

AIRLINK AE                 240,00                 402,52                        -                   120,00                 408,63                        -  

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών
από θυγατρικές εταιρείες

         198.117,68          154.752,09            73.339,62          407.048,27          407.549,95            69.971,06 

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών
από συγγενείς εταιρείες

                       -                          -                          -                          -                          -                          -  

Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών

         198.117,68          154.752,09            73.339,62          407.048,27          407.549,95            69.971,06 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

 

Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 181 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιμή κτήσης, Α΄ & Β’ υλών σε θυγατρικές εταιρείες. 

Ποσό 13 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκμίσθωση ακινήτου προς θυγατρικές εταιρείες σε τιμές 

κόστους. 

Ποσό 3 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. 

Ποσό 74 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συμβάσεων. 

   

Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 134 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωμάτων βάσει συμβάσεων. 

Ποσό 17 χιλ. ευρώ από την αγορά στην τιμή κτήσης, Α΄ & Β’ υλών από θυγατρικές εταιρείες. 

Ποσό 4 χιλ. ευρώ από την λήψη υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. 
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα  με θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες 

Απ αιτήσεις Υπ οχρεώσεις Υπ όλοιπ ο Απ αιτήσεις Υπ οχρεώσεις Υπ όλοιπ ο

HRS Μ. ΕΠΕ 1.549,80            200,00               1.749,80            -                     -                     -                     

IONIKEΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΑΕ 2.348.101,23     (369,00)              2.347.732,23     2.218.350,57 -                     2.218.350,57     
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ  & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  Α .Ε. 1.391,42            (20.120,71)         (18.729,29)         38.170,80          (10.137,81)         28.032,99          

ΤΗΛΕΡΑΜΑ  ΑΕ 471.459,79        (208.143,73)       263.316,06        229.406,69 (193.570,75)       35.835,94          

INTER.RA DIO NETWORKS S.A 270.763,22        -                     270.763,22        270.763,22 -                     270.763,22        

INTER.RA DIO NETWORKS ΑΕ -                     (10.615,31)         (10.615,31)         1.476,00            (10.227,44)         (8.751,44)           

A TTICA  MEDIA  BULGA RIA  LTD 447.295,93        (8.121,92)           439.174,01        500.645,67 (32.569,22)         468.076,45        

CIV ICO LTD 1.946.165,91     (195.670,03)       1.750.495,88     1.946.165,91 (62.170,03)         1.883.995,88     

A TTICA  MEDIA  SERBIA 434.307,68        -                     434.307,68        434.307,68 -                     434.307,68        

A TTICA  MEDIA  RMN SRL 9.007,51            -                     9.007,51            9.007,51 -                     9.007,51            

A IRLINK A E 295,20               (4.712,27)           (4.417,07)           -                     (4.217,16)           (4.217,16)           
Σύνολο  ενδοεταιρικών 
υπολοίπων
από  θυγατρικές  εταιρείες

      5.930.337,69        (447.552,97)       5.482.784,72       5.648.294,05        (312.892,41)       5.335.401,64 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΑΕ 57,14                 -                     57,14                 57,14                 -                     57,14                 

A TTICA  IMA KO MEDIA  SRL 8.037,60            -                     8.037,60            8.037,60            -                     8.037,60            

Σύνολο  ενδοεταιρικών 
υπολοίπων
από  συγγενείς  εταιρείες

             8.094,74 -                                  8.094,74              8.094,74 

-                     

             8.094,74 

Γενικό  Σύνολο  ενδοεταιρικών 
υπολοίπων

      5.938.432,43        (447.552,97)       5.490.879,46       5.656.388,79        (312.892,41)       5.343.496,38 

30.06.2015 31.12.2014

 

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας  με συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως μερίσματα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πωλήσεις  α' & β΄ υλών 

(χαρτί, ένθετα αντικείμενα-δώρα) σε τρέχουσες τιμές αγοράς, καθώς και σε έσοδα κυρίως από τόκους δανείων και άλλων 

ταμειακών διευκολύνσεων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία σε θυγατρικές εταιρείες. 

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

           98.159,72          238.541,50            16.205,39          188.611,50 

         105.448,73          455.114,61                        -            405.184,61 

           25.389,48            27.351,37            25.389,48            27.351,37 

      1.085.720,34       1.048.118,18       1.085.720,34       1.048.118,18 Υποχρεώσεις προς μετόχους (δάνειο μετόχων)

Συναλλαγές με  μετόχους (τόκοι δανείων)

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή 

αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και παροχής υπηρεσιών. 

Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης προκύπτουν από οφειλές αμοιβών διοικητικού συμβουλίου. 

Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς μετόχους αφορούν χρηματοδότηση η οποία χορηγήθηκε από τους κύριους μετόχους της 

εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταμιευθεί ανέρχεται σε ευρώ 3.000.000. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε 

σύμφωνα με το Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%.  Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η 

Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη  ποσού 1.000.000 ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. 
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3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

(ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 
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3.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΣΗΜ
1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

Κύκλος εργασιών 3.9.4 22.521.020,11       25.828.165,12     12.755.630,63        14.866.130,07      

Κόστος π ωληθέντων (10.120.454,60)      (10.850.187,27)    (6.229.567,08)         (6.606.082,72)       

Μ ικτό  κέρδος 12.400.565,51       14.977.977,85     6.526.063,55          8.260.047,35        

Λοιπ ά έσοδα 265.173,62            307.094,18          133.773,58             130.019,45           
Έξοδα διοικητικής λειτουργ ίας (2.998.512,20)        (3.031.981,68)      (1.504.579,99)         (1.683.980,94)       

Έξοδα λειτουργ ίας διάθεσης 3.9.5 (8.684.607,77)        (11.125.215,99)    (4.437.690,05)         (6.147.660,15)       

Κέρδη  εκμεταλλ εύσεως 982.619,16            1.127.874,36       717.567,09             558.425,71           

Έσοδα απ ό μερίσματα -                         -                       300.000,00             250.000,00           
Κέρδη/(Ζημίες) απ οτίμησης συμμετοχών  και 
χρεογράφων (3.124,68)               -                       (2.000.000,00)         -                        

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (582.853,12)           (628.212,62)         (329.774,16)            (353.513,78)          

Κέρδη /(ζημίες) προ  φ όρων 396.641,36            499.661,74          (1.312.207,07)         454.911,93           

Φόρος εισοδήματος 3.9.6 (286.157,48)           (223.973,55)         (120.585,21)            (73.203,06)            

Κέρδη /(Ζημίες) μετά  από  φ όρους 110.483,88            275.688,19          (1.432.792,28)         381.708,87           

Κατανέμονται σε :
 - Ιδιοκτήτες μητρικής 84.322,44              140.982,00          (1.432.792,28)         381.708,87           

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 26.161,44              134.706,19          -                          -                        

110.483,88            275.688,19          (1.432.792,28)         381.708,87           

Κέρδη /(Ζημίες) μετά  από  φ όρους  ανά  μετοχή

που αναλογούν στους  μετόχους  της  μητρικής
Βασικά & απ ομειωμένα (σε ευρώ) 3.9.7 0,0055                   0,0092                 (0,0936)                   0,0249                  

1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014 1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014

Κύκλος εργασιών 3.9.4 12.025.504,65       13.898.199,64     6.458.524,32          7.840.038,29        
Κόστος π ωληθέντων (5.081.453,73)        (5.056.408,94)      (3.033.746,25)         (3.162.649,25)       

Μ ικτό  κέρδος 6.944.050,93         8.841.790,70       3.424.778,08          4.677.389,04        

Λοιπ ά έσοδα 142.684,67            163.523,97          50.338,99               69.889,63             
Έξοδα διοικητικής λειτουργ ίας (1.701.781,81)        (1.597.450,97)      (819.103,40)            (826.252,96)          
Έξοδα λειτουργ ίας διάθεσης 3.9.5 (4.795.558,24)        (6.664.460,32)      (2.347.292,62)         (3.665.829,68)       

Κέρδη  εκμεταλλ εύσεως 589.395,54            743.403,38          308.721,04             255.196,03           

Έσοδα απ ό μερίσματα -                         -                       300.000,00             250.000,00           
Ζημίες απ ό απ οτίμηση συμμετοχών  και 
χρεογράφων  (1.934,23)               -                       (2.000.000,00)         -                        
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (297.685,48)           (311.052,76)         (171.282,73)            (171.318,87)          

Κέρδη /(Ζημίες) προ  φ όρων 289.775,83            432.350,62          (1.562.561,69)         333.877,16           

Φόρος εισοδήματος 3.9.6 (214.529,44)           (180.744,09)         (47.306,77)              (41.134,04)            

Κέρδη /(Ζημίες) μετά  από  φ όρους 75.246,39              251.606,53          (1.609.868,46)         292.743,12           

Κατανέμονται σε :
 - Ιδιοκτήτες μητρικής 35.385,04              190.849,22          (1.609.868,46)         292.743,12           

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 39.861,35              60.757,31            -                          -                        

Ζημίες  μετά  από  φ όρους  ανά  μετοχή 75.246,39              251.606,53          (1.609.868,46)         292.743,12           

που αναλογούν στους  μετόχους  της  μητρικής

Βασικά & απ ομειωμένα (σε ευρώ) 3.9.7 0,0023                   0,0125                 (0,1052)                   0,0191                  

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 
 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 110.483,88            275.688,19          (1.432.792,28)         381.708,87           

Στοιχεία που  θα αναταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων

Συναλλαγματικές διαφορές απ ό την  μετατροπ ή 
επ ιχειρηματικών  δραστηριοτήτων του εξωτερικού

               (3.664,76)                8.330,37 
-                          -                        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (3.664,76)               8.330,37              -                          -                        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 106.819,12            284.018,56          (1.432.792,28)         381.708,87           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ ό φόρους 
απ οδιδόμενα σε:
 - Ιδιοκτήτες μητρικής                80.989,35            148.558,47          (1.432.792,28)             381.708,87 

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 25.829,76              135.460,08          -                          -                        

106.819,11            284.018,55          (1.432.792,28)         381.708,87           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014 1.4-30.6.2015 1.4-30.6.2014

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 75.246,39              251.606,53          (1.609.868,46)         292.743,12           

Στοιχεία που θα αναταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων

Συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή 
επ ιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού

4.764,86                2.911,32              -                          -                        
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από 
φόρους 4.764,86                2.911,32              -                          -                        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 
μετά από φόρους 80.011,25              254.517,85          (1.609.868,46)         292.743,12           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
αποδιδόμενα σε:
 - Ιδιοκτήτες μητρικής 39.718,68              193.497,06                   (1.609.868,46) 292.743,12           

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές 40.292,57              61.020,79            -                          -                        

80.011,25              254.517,85          (1.609.868,46)         292.743,12           

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της  30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ
Ασώματα π άγ ια π εριουσιακά στοιχεία 3.9.10 10.141.965,11       10.195.085,54     1.390.507,73          1.423.203,69        
Ενσώματα π άγια π εριουσιακά στοιχεία 306.097,18            308.096,28          81.829,54               88.717,69             
Επ ενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 3.9.11 -                         -                       16.227.012,86        18.194.502,86      
Επ ενδύσεις σε συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες 3.9.12 521.512,26            521.512,26          372.483,36             372.483,36           
Λοιπ ά χρηματοοικονομικά μέσα 29.013,53              45.158,12            -                          -                        
Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες απ αιτήσεις 160.077,09            160.077,09          2.674.096,70          2.687.996,70        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απ αιτήσεις 3.9.13 3.664.628,44         3.912.945,58       1.447.666,30          1.537.177,06        

Σύνολο  παγ ίων περιουσιακών στοιχείων 14.823.293,61       15.142.874,87     22.193.596,49        24.304.081,36      

Απ οθέματα εμπ ορευμάτων , π ροϊόντων   κ .λπ . 3.9.14 919.540,54 1.096.159,98 516.932,52 673.675,81
Πελάτες και λοιπ ές εμπ ορικές απ αιτήσεις 12.226.946,23 12.284.713,54 8.218.750,90 8.516.133,47
Λοιπ ές απ αιτήσεις 7.024.999,69 7.555.405,17 5.214.084,10 5.202.901,97
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.9.15 5.220.164,62 3.989.210,70 1.702.703,40 1.147.000,56

Σύνολο  κυκλοφ ορούντος  ενεργητικού 25.391.651,08       24.925.489,39     15.652.470,92        15.539.711,81      

Σύνολο  Ενεργητικού 40.214.944,69       40.068.364,26     37.846.067,41        39.843.793,17      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.590.000,00         4.590.000,00       4.590.000,00          4.590.000,00        
Κεφάλαιο υπ έρ το άρτιο 2.179.016,87         2.179.016,87       2.179.016,87          2.179.016,87        
Απ οθεματικά 6.253.207,96         6.220.726,36       5.943.517,62          5.943.517,62        
Απ οθεματικά συν /κών  διαφορών  μετατροπ ής 
Ισολογ ισμού εταιριών  εξωτερικού 282.216,33            285.549,43          -                          -                        

Απ οτελέσματα εις νέον (9.934.235,97)        (9.994.291,36)      1.316.327,36          2.749.119,64        

Ίδια  κεφ άλαια  αποδιδόμενα  στους  μετόχους  
της  Μητρικής 3.370.205,19         3.281.001,30       14.028.861,85        15.461.654,13      

Μη  ελ έγχουσες  συμμετοχές 742.401,02            690.604,79          -                          -                        

Σύνολο  Ιδ ίων Κεφ αλαίων 4.112.606,21         3.971.606,09       14.028.861,85        15.461.654,13      

Μακροπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις 3.9.16 5.540.000,00         8.548.333,34       5.540.000,00          6.103.333,34        
Υπ οχρεώσεις γ ια π αροχές στο π ροσωπ ικό λόγω 
συνταξιοδότησης 1.517.813,73       1.464.751,21     869.209,45           840.551,45           

Σύνολο  μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.057.813,73         10.013.084,55     6.409.209,45          6.943.884,79        

Προμηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις 9.543.225,47         9.923.928,13       6.896.517,63          7.273.533,32        
Τρέχουσες φορολογικές υπ οχρεώσεις 272.055,81            308.916,25          64.281,01               33.206,56             
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις 5.971.840,66         5.379.367,44       3.295.939,70          3.405.316,44        

Βραχυπ ρόθεσμες δανειακές υπ οχρεώσεις 3.9.16 13.257.402,81       10.471.461,80     7.151.257,77          6.726.197,93        

Σύνολο  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 29.044.524,75       26.083.673,62     17.407.996,11        17.438.254,25      

Σύνολο  Υποχρεώσεων 36.102.338,48       36.096.758,17     23.817.205,56        24.382.139,04      

Σύνολο  Ιδ ίων Κεφ αλαίων και υποχρεώσεων 40.214.944,69       40.068.364,26     37.846.067,41        39.843.793,17      

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

 

ΟΜΙΛΟΣ  Μετοχικό

Κεφάλαιο 

 Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο  Αποθεματικά 

 Αποθεματικό 

συν/κων διαφ. 

δραστ/των 

εξωτερικού 

 Αποτελέσματα

εις νέον  Σύνολο 

 Μη 

ελεγχουσών 

συμμετοχών 

 Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    6.278.093,33      244.650,80          (10.381.390,74)   2.910.370,26     726.608,53      3.636.978,79  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      -                      140.982,00          140.982,00        134.706,19      275.688,19     

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      7.576,47              7.576,47            753,90             8.330,37         

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      7.576,47              140.982,00          148.558,47        135.460,09      284.018,56     

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -                    -                      -                      -                      -                     -                   -                  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    6.278.093,33      252.227,27          (10.240.408,74)   3.058.928,73     862.068,62      3.920.997,35  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    6.220.726,36      285.549,43          (9.994.291,37)     3.281.001,29     690.604,81      3.971.606,10  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      -                      84.322,44            84.322,44          26.161,43        110.483,87     

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      (3.333,10)            -                      (3.333,10)           (331,66)            (3.664,76)        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      (3.333,10)            84.322,45            80.989,35          25.829,76        106.819,11     

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων από 
μεταβολή μειοψηφίας -                    -                    -                      -                      8.214,55              8.214,55            25.966,44        34.180,99       

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -                    32.481,60           -                      (32.481,60)          -                     -                   -                  

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    6.253.207,96      282.216,33          (9.934.235,97)     3.370.205,19     742.401,01      4.112.606,20  

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε μετόχους της Μητρικής  Εταιρείας

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

 Διαφορά από 

έκδοση 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο  Αποθεματικά 

 Αποτελέσματα 

εις νέον 

 Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    5.976.800,60      2.324.935,03       15.070.752,50     

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      381.708,87          381.708,87          

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      -                      -                      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      381.708,87          381.708,87          

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
-                    -                    -                      -                      -                      

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    5.976.800,60      2.706.643,90       15.452.461,37     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    5.943.517,62      2.749.119,64       15.461.654,13     

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      (1.432.792,28)     (1.432.792,28)     

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      -                      -                      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      (1.432.792,28)     (1.432.792,28)     

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    5.943.517,62      1.316.327,36       14.028.861,85      

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της  30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (έμμεση μέθοδος)  

   

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 396.641,36 499.661,74 (1.312.207,07) 454.911,93

Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 98.514,09 96.367,20               44.571,35 44.980,96
Προβλέψεις (237.316,50) (114.855,60)            1.859.461,00 3.578,43
Συναλλαγματικές διαφορές (3.664,76) 8.330,37                 -                              -                         
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 3.124,68                -                          (300.000,00)                -                         
Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) 582.853,12 628.212,62             329.774,16 353.513,78

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

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 518.907,85 267.177,55             325.940,29 18.303,62
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 550.674,35 (317.589,84)            600.100,44 (890.232,33)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 315.429,65 (56.197,44)              (382.733,34) 57.681,96
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (614.273,81) (645.385,29)            (409.913,00) (425.896,13)
Καταβεβλημένοι φόροι (76.081,89)             (188.448,00)            -                              -                         

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.534.808,15 177.273,32 754.993,83 (383.157,79)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (100.000,00)           (100.000,00)            (132.510,00)                (100.000,00)           
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (43.394,49) (58.082,98)              (4.987,24)                    (31.671,66)             
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -                         -                          -                              -                         
Τόκοι εισπραχθέντες 31.420,69              17.172,67               80.138,84                   72.382,35              

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (111.973,80) (140.910,31) (57.358,40) (59.289,31)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(πληρωμές) από αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 34.171,00              -                          -                              -                         
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων (222.392,33) (361.032,75)            (138.273,50)                (121.720,84)           
Μερίσματα πληρωθέντα (3.659,09)               (2.729,82)                (3.659,09)                    (2.729,82)               

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (191.880,42) (363.762,57) (141.932,59) (124.450,66)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) 1.230.953,92 (327.399,56) 555.702,84 (566.897,76)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 3.989.210,70 3.640.325,50 1.147.000,56 1.910.055,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.220.164,62 3.312.925,94 1.702.703,40 1.343.158,09

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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3.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1994 

(Φ.Ε.Κ υπ’ αρ. 4711/1994). Έδρα της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε ο δήμος Χαλανδρίου, Λεωφ. Κηφισίας 362.  

Με την από 30.06.98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρείας 

στο δήμο Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας 40, όπου στεγάζεται επί ενοικιαζόμενου ακινήτου συνολικής επιφάνειας 3.912 τ.μ.  

Η Εταιρεία έχει αριθμό μητρώου 31576/06/Β/94/54 και διάρκεια πενήντα (50) έτη.  

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου είναι η έκδοση και εκμετάλλευση περιοδικών, άλλων εντύπων,  

ραδιοσταθμών (Athens Radio DJ – Rock Fm – ΛΑΜΨΗ FM) και η διανομή τηλεοπτικού προγράμματος. Ο Όμιλος 

δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες των Βαλκανίων. Οι σημαντικότεροι τίτλοι περιοδικών που εκδίδονται από 

τον Όμιλο είναι οι εξής: Madame Figaro – Playboy - Maison Figaro – Celebrity - Pc Magazine – Shape – Top Hotels – Esquire – 

Mirror – Harper’s Bazaar – Τηλεθεατής – Τηλέραμα- Ιδέες & Λύσεις για το σπίτι –  Casaviva. 

 

Οι παρούσες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αυτές που εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το 

Διοικητικό Σύμβολο της Εταιρείας την 26η Αυγούστου 2015. 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (εφεξής Δ.Λ.Π.) 34 

«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίαση της 4.4.2015 αποφάσισε την αντικατάσταση της κας Ελένης-Άννας 

Κυρκιλή με τον κο Νικόλαο Πανόπουλο του Χρήστου και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 30.6.2015, καθώς και την 

ανακατανομή των αξιωμάτων των μελών του, διορίζοντας στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον κο Νικόλαο Πανόπουλο. Την 

θέση της κας  Κυρκιλή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3693/08, κατέλαβε ο κος Νικόλαος 

Μουζάκης. 

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2015 εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα 

διοικήσει την Εταιρεία έως τις 30.6.2018, ως εξής: 

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης ανεξάρτητο μέλος, Zeno Pellizzari ανεξάρτητο 

μέλος, Νικόλαος Πανόπουλος, εκτελεστικό Μέλος, Carlo Luigi Mandelli, μη εκτελεστικό μέλος Christiana Tettamanzi, μη 

εκτελεστικό μέλος Enrico Vigano, εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Μουζάκης ανεξάρτητο μέλος. Στην συνέχεια το Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο 

Θεοχάρης Φιλ ιπ π όπ ουλος Πρόεδρος, μη  Eκ τελ εστικό  Mέλος

Ζeno Pelliz z ari Α ντιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο , μη  Eκ τελεστικό  Mέλος

Κωνσταν τίνος Γραφιαδέλης Α ν τιπ ρόεδρος, ανεξάρτητο  μη  Eκ τελ εστικό Mέλος

Νικόλαος Πανόπ ουλος Δ ιευθύνων  Σύμβουλος, Eκ τελ εστικό  Μέλος

Enric o V igano Eκ τελ εστικό  Μέλος

Carlo Luigi Mandelli Μη  Εκτελ εστικό Μέλος

Chris tiana Tettamanz i Μη  Eκ τελ εστικό Μέλος

Νικόλαος Μουζάκης Α νεξάρτητο  μη  Eκ τελεστικό  Μέλος

ΘΕΣΗ

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται τελικώς στις ενοποιημένες οικονομικές 
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καταστάσεις (με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) που καταρτίζει η εταιρεία Arnoldo Mondadori Editore SpA, με έδρα το Μιλάνο, 

Ιταλία, και η οποία τελικώς κατέχει 41,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της θυγατρικής της Mondadori 

International SpA. 

Η δομή του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2015 έχει ως εξής: 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
% 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα

ΛΑΜΨΗ  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ  &  
ΡΑΔΙΟΦΩΝ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗΣΕ ΙΣ  Α.Ε .

ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 1 0 0 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΙΟΝ ΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 6 6 ,5 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5 0 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

H .R .S  ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  IN TER N ET Ελλάδα 5 0 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTIC A MED IA BU L GAR IA L TD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρ ία 6 8 ,8 4 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

C IVICΟ  L TD  κ α ι ο ι θυγατρ ικ ές  τη ς :
ΔΙΑΝΟΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύπρος 1 0 0 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTIC A IMAKO MED IA SR L ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 5 0 ,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ATTIC A MED IA R MN  S R L ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ρουμανία 1 0 0 ,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

AIR L IN K  AE ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 1 0 0 ,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTIC A MED IA SER BIA L TD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σερβ ία 9 0 ,9 5 % ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

IN TER N ATION AL  R AD IO 
N ETW OR KS  H OL D IN G S .A. κ α ι η  
θυ γατρ ικ ή  της

ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λου ξεμβούργο 1 0 0 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ

IN TER N ATION AL  R AD IO N E TW OR K 
Α.Ε .

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 1 0 0 ,0 0 % ΕΜΜΕΣΗ

ΕΨΙΛΟΝ  ΟΥΑΝ  (E -ON E) A.E .
ΤΗΛΕΠ ΙΚΟΙΝΩΝ ΙΕΣ &  

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ
Ελλάδα 2 5 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 4 9 ,0 0 % ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

AL PH A ED ITION S A.E .
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5 ,0 0 % -

ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΓΟΣ  Α.Ε .
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 1 1 ,2 4 % -

ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΗΤΡ ΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

 

 

3.7 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (εφεξής Δ.Λ.Π.) 34 

«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι παρούσες ενδιάμεσες ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αναγνωσθούν σε συνδυασμό 

με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με την προϋπόθεση της συνέχισης των δραστηριοτήτων του συνόλου 

των εταιρειών του Ομίλου. Για την θυγατρική εταιρεία Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.  που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 

του Κ.Ν. 2190/1920. Οι σωρευμένες ζημιές της χρηματοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό δανεισμό που εξασφαλίζεται χάρη στην 

στήριξη του Ομίλου. Για τις θυγατρικές Attica Media Serbia LTD, και Attica Media Bulgaria  (εταιρείες εξωτερικού) συντρέχουν 

αντίστοιχες προϋποθέσεις βάσει της τοπικής νομοθεσίας. 

Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων Εταιριών στο προβλεπτό μέλλον είναι 
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εξασφαλισμένη λόγω της στήριξης του Ομίλου.  Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις τους δεν περιλαμβάνουν αναμορφώσεις των 

λογιστικών αξιών που αφορούν στην ανακτησιμότητα και παρουσίαση του ενεργητικού και του παθητικού που ενδεχομένως θα 

ήταν απαραίτητα αν αδυνατούσαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές της.   

Οι εταιρείες  Attica Media RMN SRL (πρώην PBR Publishing SRL) και Attica Imako Media SRL έχουν αναστείλει την εκδοτική τους 

δραστηριότητα και κατά συνέπεια έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές στα κονδύλια του ενεργητικού, παθητικού και 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.      

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου παρακολουθεί την ρευστότητα και τις ανάγκες όλων των Εταιρειών του Ομίλου σε 

κεφάλαια κίνησης τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ήδη εγκεκριμένες και 

διαθέσιμες γραμμές δανεισμού είναι επαρκείς για τις ανάγκες του Ομίλου στο άμεσο προβλεπτό μέλλον. 

 

3.8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Οι Λογιστικές αρχές, η παρουσίαση, η μέθοδος υπολογισμού καθώς και οι κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με τη 

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές 

πληροφόρησης που ακολουθήθηκαν στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν κατά την 

κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014, με εξαίρεση την 

υιοθέτηση των προτύπων και διερμηνειών, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1.1.2015, στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, και εφαρμόστηκαν 

από τον  Όμιλο. 

Κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου η Διοίκηση είναι απαραίτητο να 

προβεί σε κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι 

οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές παραδοχές βασίζονται στην 

εμπειρία του παρελθόντος, εκτιμήσεις ειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων, καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι υποκείμενες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιμήσεων 

αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυμβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, ή και σε 

μελλοντικές περιόδους.  

Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου και οι οποίες 

έχουν την σημαντικότερη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 

Η Διοίκηση διενεργεί έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των σημάτων, όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης και  τουλάχιστον 

σε ετήσια βάση,  και εφόσον υφίσταται ανάγκη απομείωσης εκτιμά το ύψος της, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική του Ομίλου για 

την αναγνωρισμένη υπεραξία. Το ανακτήσιμο ποσό της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών προσδιορίζεται στη 

βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της εύλογης αξίας της μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή της (fair value less 

cost to sell) και της αξίας χρήσης της (value in use). Ο εν λόγω προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκειμενικές 

υποθέσεις. 

Επιπλέον, η Διοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιμήσεων, τα ακόλουθα: 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης   Ιουνίου 2015  (ποσά σε ευρώ) 

 

 27

• τις ωφέλιμες ζωές και ανακτήσιμες αξίες των αποσβέσιμων ενσώματων και άυλων παγίων 

• τις ανακτήσιμες αξίες των συμμετοχών των εταιριών σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες, στις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις 

• το ύψος των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για φόρο εισοδήματος 

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία 

• την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου 

Ο προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίμησης για το φορολογητέο κέρδος της 

χρήσης.  Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον εκτιμηθέντα, η διαφορά 

θα επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήματος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόμενο φόρο στη χρήση που ο έλεγχος από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές έλαβε χώρα. 

Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων και 

οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 

αφορούν: 

(α) Τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου στον βαθμό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και 

προσαυξήσεις από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 

(β) Τις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία. 

(γ) Τις ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες και επισφάλειες από πελάτες και χρεώστες. 

(δ) Την ανακτησιμότητα της αξίας των συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών και συνδεδεμένων 

εταιριών καθώς και της υπεραξίας που απεικονίζεται στα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. 

(ε) Τις εκτιμήσεις για τα προβλεπόμενα αποτελέσματα και τις μελλοντικές ταμειακές ροές στις οποίες στηρίζεται ο έλεγχος  

απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της Εταιρείας και της υπεραξίας του Ομίλου. 

 
 

Εφαρμογή νέων και τροποποιημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

 

Νέα και τροποποιημένα ΔΠΧΑ που επηρεάζουν τα ποσά που παρουσιάζονται ή / και τις γνωστοποιήσεις στις 

ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις την Εταιρείας και του Ομίλου 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει εφαρμόσει μια σειρά νέων και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και διερμηνειών 

που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), τα οποία είναι υποχρεωτικά στις λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου, 2015. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους - Προγράμματα καθορισμένων παροχών: Εισφορές εργαζομένων 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015-IASB 1η Ιουλίου 2014) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών που συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει να 

αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον επιτρέπει μια πρακτική λύση αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον 

αριθμό των ετών υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας, οι εισφορές 

μπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της υπηρεσίας την περίοδο κατά την οποία παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία.  

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν σημαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται 

στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
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Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2011-2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2015-IASB 1η Ιουλίου 2014) 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2011-2013 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (οι αλλαγές αφορούν μόνο στη Βάση για 

Συμπεράσματα)  

Διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει την επιλογή μεταξύ 

της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και σε εφαρμογή ΔΠΧΑ ή της πρόωρης εφαρμογής ενός νέου ή τροποποιημένου ΔΠΧΑ τα οποίο 

δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή τροποποιημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την προορώ εφαρμογή. Μια 

οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ για όλες τις περιόδους που καλύπτουν οι πρώτες 

οικονομικές καταστάσεις ΔΠΧΑ. 

  

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων -Εξαίρεση των κοινοπραξιών από το πεδίο εφαρμογής 

Διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό κοινοπραξίας. 

  

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας - Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση του χαρτοφυλακίου) 

Διευκρινίζει ότι η εξαίρεση του χαρτοφυλακίου  από το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 

περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 ή του ΔΠΧΑ 9, 

ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται 

στο ΔΛΠ 32. 

 

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα - Διευκρινίσεις σχετικά με τη συσχέτιση του ΔΠΧΑ 3 και του ΔΛΠ 40 κατά την ταξινόμηση ακινήτου 

ως επενδυτικού ακινήτου ή ιδιοχρησιμοποιουμένου ακινήτου 

Διευκρινίζει ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 

όσο και της επένδυσης σε ακίνητο, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 40, τότε απαιτείται ανεξάρτητα η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο 

πρότυπων. 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

  

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2010-2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Φεβρουαρίου 2015-IASB 1η Ιουλίου 2014) 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2010-2012 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών - ορισμός της 'προϋπόθεσης κατοχύρωσης' 

Τροποποιεί τους ορισμούς της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και «προϋπόθεσης αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς για την 

«προϋπόθεση απόδοσης» και «προϋπόθεση υπηρεσίας» (που ήταν προηγουμένως μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης 

κατοχύρωσης»). 

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) -Λογιστικός χειρισμός ενδεχόμενου 

τιμήματος σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

Διευκρινίζει ότι ενδεχόμενο τίμημα το οποίο έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη 

αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς - Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων 

Απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις εκτιμήσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης των λειτουργικών 

τομέων. 
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ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς -Συμφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα 

περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας 

Διευκρινίζει ότι η οντότητα πρέπει να παρέχει την συμφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση 

τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

 

ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας  - Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Διευκρινίζεται ότι το ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και στο ΔΛΠ 39, δεν αποκλείει την δυνατότητα επιμέτρησης των 

βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων χωρίς καθορισμένο επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων και χωρίς προεξόφληση, 

εάν οι επιπτώσεις της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικές. 

 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - μέθοδος αναπροσαρμογής - αναλογική επαναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων 

Διευκρινίζεται ότι, όταν ένα ενσώματο πάγιο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η προ αποσβέσεων λογιστική αξία 

προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας. 

 

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών - Τα βασικά διευθυντικά στελέχη 

Διευκρινίζει ότι, μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική 

εταιρεία της οικονομικής οντότητας είναι συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 

 

Η εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν σημαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται 

στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ για την 

περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2015: 

 

1) Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Κανένα 

2) Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και Διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η οριστική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αντικαθιστά το ΔΛΠ 39. Το 

πρότυπο περιλαμβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τομείς: 

 

• Ταξινόμηση και επιμέτρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου 

στο οποίο διακρατούνται και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) εισάγει 

την κατηγορία «εύλογης αξίας μέσω λοιπών συνολικών εσόδων» για ορισμένα χρεόγραφα. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

ταξινομούνται με παρόμοιο τρόπο όπως στο ΔΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την επιμέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου της οντότητας. 

 

• Απομείωση. Η έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) εισάγει μια προσέγγιση «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών» για την επιμέτρηση της 

απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητο να προηγηθεί ένα πιστωτικό 

γεγονός για να αναγνωριστεί μία πιστωτική ζημία. 

 

• Η λογιστική αντιστάθμισης. Εισάγει μια προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης που έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμιστεί 

περισσότερο με το πώς οι οικονομικές οντότητες αναλαμβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου κατά την ανάληψη 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών κινδύνων. 
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• Διαγραφή. Οι κανόνες για την διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μεταφέρθηκαν από το 

ΔΛΠ 39. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει ότι η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 

γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι 

εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση της επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου ο Όμιλος και η Εταιρεία να πραγματοποιήσει μια 

λεπτομερείς επισκόπηση. 

 

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς να 

συνεχίσει να υπολογίζει, με κάποιες περιορισμένες αλλαγές, τα «υπόλοιπα των αναβαλλόμενων λογαριασμών ρυθμιζόμενων 

τιμών», σύμφωνα με τις προηγούμενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά την αρχική υιοθέτηση των ΔΠΧΑ όσο και 

στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Ο στόχος του ΔΠΧΑ 14 είναι να διευκρινίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 

αναφοράς για τα «υπόλοιπα των αναβαλλόμενων λογαριασμών ρυθμιζόμενων τιμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιμή που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο 

και την Εταιρεία, καθώς ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Παρέχονται 

οδηγίες σχετικά με θέματα όπως είναι η χρονική στιγμή αναγνώρισης του εσόδου, λογιστικοποίηση μεταβλητού τιμήματος, το 

κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για 

τα έσοδα. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναμένει ότι η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 

γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι 

εφικτό να γίνει μια εύλογη εκτίμηση της επίδρασης του προτύπου, μέχρις ότου ο Όμιλος και η Εταιρεία να πραγματοποιήσει μια 

λεπτομερείς επισκόπηση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) Λογιστική για επένδυση σε από κοινού δραστηριότητα (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από 

κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’, όπως αυτή ορίζεται από το ΔΠΧΑ 3. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης διευκρινίζουν πως 

τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο 

εκφράζεται ως μέτρο των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις - μέθοδος της καθαρής θέσης (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Τροποποιείται το ΔΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλογή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς εταιρείες με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας 

συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2016) 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28 διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων από έναν επενδυτή σε μια συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία, ως ακολούθως. Απαιτείται η πλήρης 

αναγνώριση κέρδους ή ζημίας, στις οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή, που προκύπτει από την πώληση ή εισφορά των 

περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μια «επιχείρηση» (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3). Απαιτείται η μερική αναγνώριση κέρδους 

ή ζημίας, όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν «επιχείρηση». Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή της συναλλαγής.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιουλίου 2016) 

Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ΔΠΧΑ 2012-2014 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες 

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ΔΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονομική οντότητα επαναταξινομήσει ένα περιουσιακό 

στοιχείο από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή» ή αντίστροφα και τις περιπτώσεις στις οποίες η 

λογιστική του «διακρατούμενου προς διανομή» διακόπτεται. 

 

ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις  

Συμπληρωματικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο μία συμφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν 

σε συμψηφισμούς χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις 

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους  

Διευκρινίζει ότι τα εταιρικά ομόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου για 

παροχές στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα όπως και οι παροχές 

που πρέπει να καταβληθούν. 

 

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά  

Διευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που 

αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 

2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την 

παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών 
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πολιτικών.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου / της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση 

ενοποίησης (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την 

υποχρέωση ενοποίησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει ότι η εφαρμογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σημαντική 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.9.1 Σημαντικά Γεγονότα 

Η παρατεινόμενη οικονομική κρίση καθώς και η πολιτική αστάθεια σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα, ιδιαιτέρως 

όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προδιαγράφουν ένα  δυσχερές 

περιβάλλον δραστηριοποίησης. 

Συγκεκριμένα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 28.6.2015, οι τράπεζες τέθηκαν σε υποχρεωτική τραπεζική 

αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί επί των αναλήψεων διαθεσίμων και έλεγχοι στις μεταφορές κεφαλαίων εντός και εκτός της 

χώρας. Μολονότι στις 20/7/2015 έληξε η τραπεζική αργία, παρέμειναν σε ισχύ οι παραπάνω περιορισμοί, συνεχίζοντας να 

προκαλούν προβλήματα ρευστότητας στην αγορά και σημαντικές δυσχέρειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

Βασική προϋπόθεση για τη χαλάρωση των περιορισμών και την επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κατάσταση ομαλότητας 

αποτελεί, η μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης, συνεπής εκτέλεση του συμφωνηθέντος 

τρίτου προγράμματος χρηματοδότησης από τους διεθνείς πιστωτές, περιλαμβανομένης και της χρηματοδότησης της αναγκαίας  

ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Όμιλου, πέραν της συνεχούς παρακολούθησης των  εξελίξεων έχει ήδη προχωρήσει σε 

υλοποίηση προγράμματος περαιτέρω  περικοπής κόστους προκειμένου να αντισταθμίσει απώλειες εσόδων, εντείνοντας 

παράλληλα τις προσπάθειές της για περαιτέρω δραστηριοποίηση  στις αγορές του εξωτερικού.  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν λάβει προληπτικά μέτρα διασφάλισης ώστε να εξασφαλίσουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων 

τους στο εσωτερικό της χώρας, διατηρώντας άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού, συνεπώς, δεν 

αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο ρευστότητας και δύναται να εξασφαλίσουν την συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων τους 

στην Ελλάδα. Επίσης, στο πλαίσιο υφιστάμενης δανειακής σύμβασης με τους βασικούς μετόχους οι οποίοι εδρεύουν στο 

εξωτερικό, συνεχίζουν να έχουν  άμεση και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

Με βάση τα παραπάνω εκτιθέμενα και  υπό τις υπάρχουσες συνθήκες έντονης χρηματοοικονομικής και πολιτικής μεταβλητότητας, 

οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών για το προσεχές διάστημα  είναι ευμετάβλητη. 
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3.9.2 Σημαντικότερες μεταβολές σε στοιχεία και εκτιμήσεις 

Οι σημαντικότερες μεταβολές και η φύση των στοιχείων που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας  περιόδου και τα οποία είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της συχνότητας τους είναι τα παρακάτω: 

1. Τα έσοδα από κυκλοφορία παρουσίασαν μείωση 15,12% για τον Όμιλο και 21,47% για την Εταιρεία. Συνολικά ο κύκλος 

εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασε μείωση σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου 

έτους κατά 12,80% και 14,20% αντίστοιχα. 

2. Τα έξοδα διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο του 

προηγούμενου έτους κατά 21,94% και 28% αντίστοιχα. 

Η φύση και τα ποσά των μεταβολών στις εκτιμήσεις των κονδυλίων  που έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα ενδιάμεση 

περίοδο έχουν ως εξής: 

1. Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες αυξήθηκε  κατά 56 χιλ. ευρώ 

2. Η πρόβλεψη για απαξίωση της αξίας των αποθεμάτων για τον Όμιλο μειώθηκε κατά το ποσό των 342χιλ. ευρώ ως 

αποτέλεσμα της ρευστοποίησης των παραπάνω αποθεμάτων. 

3. H απομείωση του κόστους συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ποσού 2 εκ. ευρώ. 

 

3.9.3 Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας 

Κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι η έκδοση περιοδικών κυρίως στην Ελληνική επικράτεια αλλά και στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέσω θυγατρικών εταιρειών (Βουλγαρία, Σερβία). 

Παράλληλα, ο Όμιλος ασχολείται με την εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών σε Ελλάδα και τη διανομή τηλεοπτικού 

προγράμματος στην  Ελλάδα  και στο εξωτερικό. 

Οι αναφερόμενες δραστηριότητες αποτελούν ενιαίο τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας (Media) για την λήψη αποφάσεων από 

τη Διοίκηση του Ομίλου. 

Η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα παρουσιάζεται με την ίδια βάση όπως και η εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται 

στους επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει την κατανομή πόρων σε κάθε τομέα και προβαίνει σε εκτίμηση της 

απόδοσής του. 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης, ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους εξής δύο λειτουργικούς (γεωγραφικούς) τομείς: 

Εσωτερικό και Εξωτερικό.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (τομέας εσωτερικού), σε χώρες των Βαλκανίων και στη Κύπρο (τομέας εξωτερικού) 

μέσω θυγατρικών εταιρειών. 

Η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου είναι οργανωμένη αντίστοιχα, προκειμένου να διενεργείται αποτελεσματικά ο οικονομικός 

έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων. 
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Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα 

 

1.1 - 30.06.2015
Τομέας 

Εσωτερικού
Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 
ενοποίησης

Ομιλος

Κύκλος εργασιών 20.980.326,44       1.882.036,58         22.862.363,02       341.342,91        22.521.020,11       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 9.307.913,67         1.153.883,84         10.461.797,51       341.342,91        10.120.454,60       

Μικτό κέρδος 11.672.412,77       728.152,74            12.400.565,51       -                    12.400.565,51       

Άλλα έσοδα 272.828,11            6.000,00                278.828,11            13.654,49          265.173,62            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 10.827.814,89       868.959,57            11.696.774,46       13.654,49          11.683.119,97       

Κέρδη/(Ζημίες) εκμεταλλεύσεως 1.117.425,99         (134.806,83)          982.619,16            -                    982.619,16            

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσματα 
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.137.670,21)        176.692,41            (1.960.977,80)        1.375.000,00     (585.977,80)          

Κερδη/(ζημίες) προ φόρων (1.020.244,22)        41.885,58              (978.358,64)           1.375.000,00     396.641,36            

Μείον: Φόρος εισοδήματος 285.508,11            649,37                   286.157,48            -                    286.157,48            

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (1.305.752,33)        41.236,21              (1.264.516,12)        1.375.000,00     110.483,88            

1.1 - 30.06.2014
Τομέας 

Εσωτερικού
Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 
ενοποίησης

Ομιλος

Κύκλος εργασιών 24.436.836,08       2.940.845,79         27.377.681,87       1.549.516,75     25.828.165,12       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 10.163.458,16       2.236.245,86         12.399.704,02       1.549.516,75     10.850.187,27       

Μικτό κέρδος 14.273.377,92       704.599,93            14.977.977,85       -                    14.977.977,85       

Άλλα έσοδα 336.009,17            6.000,00                342.009,17            34.914,99          307.094,18            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 13.483.573,36       708.539,30            14.192.112,66       34.914,99          14.157.197,67       

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.125.813,73         2.060,63                1.127.874,36         -                    1.127.874,36         

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσματα 
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (220.148,64)           (158.063,98)          (378.212,62)           (250.000,00)      (628.212,62)          

Κερδη/(Ζημίες) προ φόρων 905.665,09            (156.003,35)          749.661,74            (250.000,00)      499.661,74            

Μείον: Φόρος εισοδήματος 216.082,62            7.890,93                223.973,55            -                    223.973,55            

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 689.582,47            (163.894,28)          525.688,19            (250.000,00)      275.688,19            

30.06.2015
Τομέας 

Εσωτερικού
Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 
ενοποίησης

Ομιλος

Σύνολο ενεργητικού τομέα 53.296.208,64       7.803.519,47         61.099.728,11       (20.884.783,42) 40.214.944,69       

Σύνολο υποχρεώσεων τομέα 35.947.617,19       7.508.110,49         43.455.727,68       (7.353.389,20)   36.102.338,48       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.651.854,75         142.773,69            3.794.628,44         (130.000,00)      3.664.628,44         

31.12.2014
Τομέας 

Εσωτερικού
Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 
ενοποίησης

Ομιλος

Σύνολο ενεργητικού τομέα 54.523.376,66       7.628.084,56         62.151.461,22       (22.083.096,89) 40.068.364,33       

Σύνολο υποχρεώσεων τομέα 35.010.723,88       7.370.247,03         42.380.970,91       (6.284.212,67)   36.096.758,24       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.899.522,52         143.423,06            4.042.945,58         (130.000,00)      3.912.945,58          
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3.9.4 Κύκλος εργασιών  

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014
Έσοδα από κυκλοφορία 12.608.364,17    14.853.702,61    7.101.770,97        9.043.489,34            

Έσοδα από διαφήμιση 6.354.657,59      6.455.408,04      2.312.193,48        2.498.108,52            

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.278.325,85      2.960.811,83      2.277.012,45        1.903.769,89            

Άλλα έσοδα 1.279.672,50      1.558.242,64      1.064.653,73        1.420.762,32            

Σύνολο 22.521.020,11    25.828.165,12    12.755.630,63      14.866.130,07          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά -3.307,15 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -12,80%. Ο κύκλος εργασιών της 

Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά -2.110,50 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο  ήτοι 

ποσοστό -14,20%. Η μείωση τόσο του ενοποιημένου όσο και εταιρικού κύκλου εργασιών οφείλετε κυρίως στην μείωση των 

εσόδων κυκλοφορίας. 
 

3.9.5   Κόστος Διάθεσης   
 

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 686.757,61         751.070,26         287.032,60           301.013,28               

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 7.164.865,59      9.204.882,09      3.676.489,49        5.061.894,48            

Διάφορα έξοδα 777.339,88         1.092.814,19      474.167,96           749.393,06               

Προβλέψεις 55.644,69           76.449,44           -                       35.359,33                 

Σύνολο 8.684.607,77      11.125.215,98    4.437.690,05        6.147.660,15            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η μείωση των δαπανών διάθεσης σχετίζεται με την μείωση του κόστους δικαιωμάτων και του πρακτορικού κόστους των 

τηλεοπτικών περιοδικών. 
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3.9.6 Φόρος εισοδήματος 

1 .1  -  3 0 .06 .2 01 5 1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 4

Φόρος  ε ισ οδήματος  π ερ ιόδου 3 7 .8 4 0 ,34           2 3 2 .58 1 ,5 1         

Α ν αβαλ λ όμεν ος  φόρος  2 4 8 .3 1 7 ,14         ( 8 .60 7 ,9 6 )            

2 8 6 .1 5 7 ,48         2 2 3 .97 3 ,5 5         

Κέρ δ η  προ  φ ό ρων 3 9 6 .6 4 1 ,36         4 9 9 .66 1 ,7 4         

Φόρος  π ου  αν αλ ογ ε ί σ τον  φορολ ογ ικ ό
σ υν τελ εσ τή 1 0 3 .1 2 6 ,75         1 2 9 .91 2 ,0 6         

Μη  εκ π ιπ τόμεν ες  δαπ άν ες 5 0 .2 7 1 ,60           4 5 .67 2 ,7 4           

Φορολ ογ ικ ές  ζημ ιές  π ερ ιόδου  γ ια  τις  οπ ο ίες  δεν  
έχε ι αν αγ ν ωρισ τε ί αν αβαλ λ όμεν ος  φόρος 2 2 .0 1 0 ,28           2 0 .88 0 ,9 0           

A ν αβαλ λ όμεν ος  φόρος  φορολ ογ ικ ών  ζημ ιών  
π αρελ θουσών  χρήσ εων  5 8 .5 0 0 ,00           -                      

Επ ίπ τωσ η  δ ιαφορετικ ού  σ υν τ/τη  
θυγ ατρ ικ ών  εξωτερ ικ ού 5 2 .2 4 8 ,84           2 7 .50 7 ,8 5           

Φ όρ ο ς  εισ ο δ ή μ α το ς  περ ιό δ ο υ  
(έσ ο δ ο ) /έξο δ ο 2 8 6 .1 5 7 ,47         2 2 3 .97 3 ,5 5         

1 .1  -  3 0 .06 .2 01 5 1 .1  -  3 0 .0 6 .2 0 1 4

Φόρος  ε ισ οδήματος  π ερ ιόδου 3 1 .0 7 4 ,45         2 5 .50 4 ,1 8         

Α ν αβαλ λ όμεν ος  φόρος  8 9 .5 1 0 ,76         4 7 .69 8 ,8 8         

1 2 0 .5 8 5 ,21         7 3 .20 3 ,0 6           

Κέρ δ η /(Ζ η μ ίες )  προ  φ ό ρων (1 .3 1 2 .2 0 7 ,07 )     4 5 4 .91 1 ,9 3         

Φόρος  π ου  αν αλ ογ ε ί σ τον  φορολ ογ ικ ό
σ υν τελ εσ τή (3 4 1 .1 7 3 ,84 )        1 1 8 .27 7 ,1 0         

Μη  εκ π ιπ τόμεν ες  δαπ άν ες 5 3 9 .7 5 9 ,05         1 9 .92 5 ,9 6           

Έ σοδα  μη  υπ οκ ε ίμεν α  σ ε  φόρο  ε ισ οδήματος (7 8 .0 0 0 ,00 )          ( 6 5 .00 0 ,0 0 )          

Φ όρ ο ς  εισ ο δ ή μ α το ς  περ ιό δ ο υ  
(έσ ο δ ο ) /έξο δ ο 1 2 0 .5 8 5 ,21         7 3 .20 3 ,0 6           

ΟΜ ΙΛ ΟΣ

ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ

 

Ο φόρος της τρέχουσας περιόδου της Εταιρείας και του Όμιλου  υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων φορολογικό συντελεστή 26%. 

Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής διαμορφώθηκε για τον Όμιλο σε  72,15% και για την εταιρεία σε  -9,19%. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ήτοι από 16.07.2015, ο φορολογικός συντελεστής των νομικών οντοτήτων, για το 2015 και εφ’ εξής, αυξάνεται από 

26% σε 29%. 
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3.9.7 Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζημίες)  ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους κατόχους κοινών 

μετοχών της μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου. 

 

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.4-30.6.2014 1.4-30.6.2014
Κέρδη π ου αναλογούν  στους μετόχους της 
μητρικής 84.322,44           140.982,00         35.385,04             190.849,22               

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 15.300.000         15.300.000         15.300.000           15.300.000               
κέρδη  ανά  μετοχή 0,0055                0,0092                0,0023                  0,0125                      

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.4-30.6.2014 1.4-30.6.2014

Κέρδη/(Ζημίες) π ου αναλογούν  στους μετόχους (1.432.792,28)     381.708,87         (1.609.868,46)      292.743,12               

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 15.300.000         15.300.000         15.300.000           15.300.000               
Κέρδη /Ζημίες ) ανά  μετοχή (0,0936)               0,0249                (0,1052)                0,0191                      

ΟΜ ΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Δεν υφίστανται δυνητικοί τίτλοι μετοχών.  Ως εκ τούτου δεν συντρέχει περίπτωση υπολογισμού απομειωμένων κερδών ανά μετοχή.   

3.9.8 Μερίσματα ανά μετοχή 

Τα μερίσματα προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. 

Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας, η υποχρέωση απεικονίζεται αφότου τα μερίσματα εγκριθούν από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης  Ιουνίου 2015 αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.  

 

3.9.9 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Στις 30 Ιουν ίου 2015 ο αριθμός εργαζομένων  του Ομίλου ήταν  264 άτομα.

Στις 30 Ιουν ίου 2015 ο αριθμός εργαζομένων  της Εταιρείας ήταν  121 άτομα.

Στις 30 Ιουν ίου 2014 ο αριθμός εργαζομένων  του Ομίλου ήταν  299 άτομα.

Στις 30 Ιουν ίου 2014 ο αριθμός εργαζομένων  της Εταιρείας ήταν  125 άτομα.  
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3.9.10 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας δεν παρουσίασαν σημαντικές μεταβολές κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 
Η υπεραξία του Ομίλου αναλύεται ως εξής: 

 Θυγατρική Εταιρεία / Υπεραξία  Λογιστική Αξία 

ATTICA MEDIA SERBIA LTD 211.182,66
ATTICA MEDIA BULGARIA LTD 566.382,59
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε. 4.252.931,95
AIRLINK A.E. 3.548.270,03              

 ΣΥΝΟΛΟ 8.578.767,23              
 

 

Ετησίως ή και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης διενεργείται από την Διοίκηση έλεγχος για τυχόν απομείωση της 

υπεραξίας και των σημάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις απομείωσης 

κατά την τρέχουσα περίοδο προέβη σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας από τον οποίο δεν προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης  

ζημιών απομείωσης. 

 

Η μέθοδος αποτίμησης η οποία ακολουθήθηκε είναι η μέθοδος των προεξοφλημένων αδέσμευτων ταμειακών ροών (DCF method). 

Η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών βασίζεται στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο που συντάσσεται από την Διοίκηση 

της Εταιρείας για κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις της 

Διοίκησης οι οποίες επανεξετάζονται σε συνεχή  βάση λαμβάνοντας υπόψιν την αβεβαιότητα, η οποία επικρατεί στον Ελληνικό και 

γενικότερα στον Βαλκανικό χώρο όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Όμιλος. Η αβεβαιότητα αυτή ενδέχεται να 

επηρεάσει τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που αφορούν την αξία  της υπεραξίας και των σημάτων / δικαιωμάτων 

του Ομίλου. 

 

Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,644% 

Market risk premium: 5,75% 

Country risk premium: Greece 13,50%, Serbia 6,75%, Bulgaria 2,85%   

Επιτόκιο δανεισμού: 5,39% 

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 0,76 

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2% -3% 

 

Εάν το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου ήταν υψηλότερο κατά μία μονάδα βάσης τότε η λογιστική αξία της υπεραξίας, όπως 

εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, η οποία προέκυψε από την θυγατρική εταιρεία Airlink A.E., θα ήταν μεγαλύτερη του 

ανακτίσημου ποσού κατά 545 χιλ. ευρώ. 
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3.9.11 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 
Το υπόλοιπο των επενδύσεων της Εταιρείας σε θυγατρικές της αναλύεται ως εξής:

30.06.2015 31.12.2014

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 913.710,00         913.710,00         

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 8.298.637,03      10.298.637,03    

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. 1.651.324,57      1.651.324,57      

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD 656.082,01         656.082,01         

CIVICΟ LTD 1.761,26             1.761,26             

HRS ΕΠΕ 57.510,00           25.000,00           

ATTICA MEDIA SERBIA LTD 2.144.576,59      2.144.576,59      

INTERN.RADIO NETWORKS HOLDINGS SA 2.503.411,40      2.503.411,40      

16.227.012,86    18.194.502,86    

Το υπόλοιπο των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες διαμορφώθηκε ως εξής:

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014: 18.194.502,86    

Αυξηση συμμετοχής σε HRS ΕΠΕ 32.510,00           

Aπομείωση συμμετοχής στην εταιρεία Λάμψη 
Εκδόσεις Α.Ε. (2.000.000,00)     

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2015: 16.227.012,86    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, εισήλθε μέσω αυξήσεων στο εταιρικό κεφάλαιο της Θυγατρικής εταιρείας HRS ΕΠΕ η εταιρεία IVOIRE 

TRADING LTD λαμβάνοντας ποσοστό συμμετοχής 50%. Συνεπώς κατόπιν της παραπάνω εξέλιξης, το ποσοστό συμμετοχής της 

Εταιρείας στην θυγατρική HRS ΕΠΕ μειώθηκε από 100% σε 50%. Σκοπός της αύξησης είναι η δημιουργία και λειτουργιά του 

πρωτότυπου διαφημιστικού ιστοτόπου liflet.gr. Η εταιρεία HRS ΕΠΕ συνεχίζει να παρουσιάζεται στις ενοποιημένες καταστάσεις της 

Εταιρείας με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης καθώς η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την διοίκηση του Ομίλου. 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρίες φέρονται στο κόστος 

απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα απομείωσεις της αξίας τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και 

οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης τη λογιστική αξία των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη αξία τους, 

στη βάση της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ της εύλογης αξίας τους μείον τα έξοδα για να πραγματοποιηθεί η πώλησή τους (fair value 

less cost to sell) και της αξίας χρήσης τους (value in use). 

 

Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,644% 

Market risk premium: 5,75% 

Country risk premium: Greece 13,50%, Serbia 6,75%, Bulgaria 2,85%   

Επιτόκιο δανεισμού: 5,39% 

Συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 0,76 

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2% -3% 

 

Η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις απομείωσης κατά την τρέχουσα περίοδο προέβη σε έλεγχο απομείωσης 

της υπεραξίας από τον οποίο προέκυψε ανάγκη για απομείωση του κόστους συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ 
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ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατά το ποσό των 2 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο αναγνωρίστηκε στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου στις Ζημίες αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων. 

Εάν το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου ήταν υψηλότερο κατά μία μονάδα βάσης τότε η λογιστική αξία της συμμετοχής στην 

θυγατρική εταιρεία Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε., όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, θα έπρεπε να υποτιμηθεί επιπλέον κατά το 

ποσό των 1,25 εκ. ευρώ. 

Εάν το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου ήταν υψηλότερο κατά μία μονάδα βάσης τότε η λογιστική αξία της συμμετοχής στην 

θυγατρική εταιρεία Ιονικές εκδόσεις, όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, θα ήταν μεγαλύτερη του ανακτίσημου ποσού κατά 

295 χιλ. ευρώ. 

 

3.9.12 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες 

 
Το υπ όλοιπ ο των  επ ενδύσεων  σε συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες αναλύεται ως εξής:

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (Ε-ΟΝΕ)  Α .Ε. 513.645,59 513.645,59 513.645,59 513.645,59

DELA PI LTD 874,00 874,00                           -                                  -  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  Α .Ε.           570.731,62           570.731,62            570.731,62                 570.731,62 

       1.085.251,21        1.085.251,21         1.084.377,21              1.084.377,21 

Μείον : Πρόβλεψη απ ομείωσης      (1.084.377,21)      (1.084.377,21)        (1.084.377,21)            (1.084.377,21)

Σύνολο  συγ γ ενείς  εταιρείες                  874,00                  874,00                       0,00                            0,00 

Λοιπές  εταιρείες

ΑΡΓΟΣ  Α .Ε.  517.638,26 517.638,26 369.483,36 369.483,36

A LPHA  EDITIONS A .E.               3.000,00               3.000,00                3.000,00                     3.000,00 

Σύνολο  συγ γ ενείς  και λ οιπές  εταιρείες           521.512,26           521.512,26            372.483,36                 372.483,36 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜ ΙΛΟΣ

 

 

Δεν αναγνωρίζεται αναλογία του Ομίλου επί των ζημιών των συγγενών εταιρειών κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος 

συμμετοχής  από την εταιρεία, όπου δεν υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση για την κάλυψη των ζημιών τους. 

Η πρόβλεψη απομείωσης αφορά το σύνολο του κόστους συμμετοχής στην εταιρεία E-ONE AE η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, 

καθώς και στην εταιρεία Εναλλακτικές Εκδόσεις ΑΕ η οποία βρίσκεται σε αδράνεια.  

Η εταιρεία Delapi LTD δεν έχει σημαντική δραστηριότητα. 

 

Η εταιρεία Άργος Α.Ε. (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 11,24%) περιλαμβάνεται στην ενοποίηση στο κόστος απόκτησης. Η 

συγκεκριμένη εταιρεία δεν συντάσσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στο 

πλαίσιο της αναθεώρησης υφιστάμενων δομών και λειτουργιών  με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των εντύπων της, 

από την 1η Ιουλίου 2015 η Εταιρεία και ο Όμιλος ανέθεσαν το έργο της διανομής των εντύπων στο έτερο πρακτορείο Ευρώπη Α.Ε. 

Κατόπιν της ως άνω πρόσφατης εξέλιξης, η διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου,  διερευνά το ενδεχόμενο πώλησης της 

συμμετοχής της Εταιρείας και του Ομίλου στην Εταιρεία ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
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3.9.13 Αναβαλλόμενη φορολογία   

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων / (υποχρεώσεων), έχει ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
 

Αναβαλλόμενη φορολογία από: 
31.12.2014 

Αποτελέσματα 
περιόδου 

(έξοδο)/έσοδο 
30.06.2015 

Αποσβέσεις               (359.248,87)                 2.340,01           (356.908,86) 

Πρόβλεψη για Απομείωση συμμετοχών                 281.938,07                            -               281.938,07 

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων                 276.193,18              (44.132,92)             232.060,26 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις              2.654.897,46            (175.556,19)          2.479.341,27 

Πρόβλεψη για Αποζημίωση προσωπικού                 380.574,94               13.796,24             394.371,17 

Φορολογικές ζημιές                 618.969,74              (44.764,28)             574.205,46 

Λοιπά                   59.621,09                       -               59.621,09 

Σύνολο              3.912.945,57            (248.317,14)          3.664.628,43 

    

    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Αναβαλλόμενη φορολογία από: 
31.12.2014 

Αποτελέσματα 
περιόδου 

(έξοδο)/έσοδο 
30.06.2015 

Αποσβέσεις               (322.495,01)                            -             (322.495,01) 

Πρόβλεψη για Απομείωση συμμετοχών                 411.938,07                            -               411.938,07 

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων                 220.785,95              (43.991,22)             176.794,73 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις              1.033.013,72                            -            1.033.013,72 

Πρόβλεψη για Αποζημίωση προσωπικού                 220.835,50                 7.451,08             228.286,58 

Φορολογικές ζημιές                 (26.901,14)              (52.970,62)             (79.871,76) 

Σύνολο 
             1.537.177,08              (89.510,76)          1.447.666,32 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει την ανακτισημότητα των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών για κάθε εταιρεία του Ομίλου 

ξεχωριστά και αναμένει ότι θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από την εκπνοή των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών 

στηριζόμενη στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει καταρτίσει. Οι σχετικοί υπολογισμοί έχουν γίνει με φορολογικό 

συντελεστή 26% ο οποίος ίσχυε την 30.6.2015. 

Κατά τον έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε την τρέχουσα περίοδο ο Όμιλος προέβη σε αποαναγνώριση απαίτησης 

αναβαλλόμενου φόρου στην θυγατρική εταιρεία Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. συνολικού ποσού 58 χιλ. ευρώ.  
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3.9.14 Μεταβολές στα αποθέματα  

 
Τα απ οθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
Α ' ύλες & ένθετο υλικό 1.275.667,96      1.589.597,26      881.825,60           1.207.560,63            

Τελικά προϊόντα 651.790,72         799.247,31         304.751,25           247.434,55               

Eμπ ορεύματα 11.035,45           68.557,41           10.335,40             67.857,36                 

Σύνολο 1.938.494,13      2.457.401,98      1.196.912,25        1.522.852,54            

Μείον : Προβλέψεις απ αξίωσης (1.018.953,59)     (1.361.242,00)     (679.979,73)         (849.176,73)              

Συνολική καθαρή αξία 919.540,54         1.096.159,98      516.932,52           673.675,81               

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Τα αποθέματα της Εταιρείας και του Ομίλου αφορούν κυρίως εκτυπωτικό χαρτί και είδη που ενθέτονται στα περιοδικά της 

Εταιρείας και του Ομίλου (πχ. Cd – DVD – Cd rom). Η μεταβολή της πρόβλεψης απαξίωσης της αξίας των αποθεμάτων αφορά σε 

αντιλογισμό της πρόβλεψης κατά 344 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και  169 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία ώστε να παρουσιαστούν τα 

αποθέματα στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. 

 

3.9.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

Ταμείο 64.471,19           7.535,96             57.258,96             1.491,97                   

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 5.155.693,43      3.981.674,74      1.645.444,44        1.145.508,59            

Σύνολο 5.220.164,62      3.989.210,70      1.702.703,40        1.147.000,56            

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. 
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3.9.16 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Το σύνολο των  δανείων  του  Ομίλου  έχει συναφθεί σε Ευρώ και αναλύεται ως εξής:

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014

Μακροπ ρόθεσμος τραπ εζικός δανεισμός 5.540.000,00      8.548.333,34      5.540.000,00        6.103.333,34            

Βραχυπ ρόθεσμος τραπ εζικός δανεισμός 13.257.402,81    10.471.461,80    7.151.257,77        6.726.197,93            

Σύνολ ο  δανείων 18.797.402,81    19.019.795,14    12.691.257,77      12.829.531,27          

Οι ημερομην ίες λήξης του συνόλου  των  δανείων  του  Ομίλου και της Εταιρείας έχουν  ως εξής:

Άμεσα ή μέσα σε 1 έτος 13.257.402,81    10.471.461,80    7.151.257,77        6.726.197,93            

Απ ό 1 έως 2 έτη 1.340.000,00      3.528.333,34      1.340.000,00        1.083.333,34            

Απ ό 2 έως 5 έτη 4.200.000,00      5.020.000,00      4.200.000,00        5.020.000,00            

18.797.402,81    19.019.795,14    12.691.257,77      12.829.531,27          

Τα π ραγματικά σταθμισμένα μέσα επ ιτόκ ια δανεισμού  του  Ομίλου  και της Εταιρείας, επ ηρεάζονται κυρίως απ ό τη διακύμανση

του  επ ιτοκ ίου Euribor τριμήνου . Κατά την  τρέχουσα π ερίοδο το μέσο σταθμισμένο επ ιτόκ ιο δανεισμού  διαμορφώθηκε ως εξής:

Τραπεζικός  δανεισμός  (βραχυπρόθεσμος ) 5,84%

Τραπεζικός  δανεισμός  (μακροπρόθεσμος) 5,03%

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜ ΙΛΟΣ

 
 

Οι τόκοι των δανείων επιβαρύνουν τα έξοδα της περιόδου που αφορούν. Το σύνολο των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου 

είναι  σε  ευρώ και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor τριμήνου. Η Διοίκηση  εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων 

ισούται με την εύλογη αξία τους. 

Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς την 30.6.2015 ήταν 5.580 χιλ. εύρω. 

Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου μεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς και της θυγατρικής Civico Ltd την 30.6.2015 ήταν 2,035 χιλ. 

ευρώ. Στους όρους των παραπάνω δανείων συμπεριλαμβάνονται περιοριστικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (κυκλοφοριακή 

ρευστότητα, δείκτης κάλυψης τόκων, δείκτης δανειακής επιβάρυνσης)  οι οποίοι εξετάζονται με βάση τα στοιχεία των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου. Η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω δείκτες 

αποτελεί λόγο αύξησης του επιτοκίου δανεισμού. Την 30.6.2015 η Εταιρεία και ο Όμιλος τηρούσαν τους παραπάνω δείκτες. 
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3.9.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης  

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο

HRS Μ. ΕΠΕ 1.549,80            200,00               1.749,80            -                     -                     -                     

IONIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 2.348.101,23     (369,00)              2.347.732,23     2.218.350,57 -                     2.218.350,57     
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 1.391,42            (20.120,71)         (18.729,29)         38.170,80          (10.137,81)         28.032,99          

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ 471.459,79        (208.143,73)       263.316,06        229.406,69 (193.570,75)       35.835,94          

INTER.RADIO NETWORKS S.A 270.763,22        -                     270.763,22        270.763,22 -                     270.763,22        

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ -                     (10.615,31)         (10.615,31)         1.476,00            (10.227,44)         (8.751,44)           

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD 447.295,93        (8.121,92)           439.174,01        500.645,67 (32.569,22)         468.076,45        

CIVICO LTD 1.946.165,91     (195.670,03)       1.750.495,88     1.946.165,91 (62.170,03)         1.883.995,88     

ATTICA MEDIA SERBIA 434.307,68        -                     434.307,68        434.307,68 -                     434.307,68        

ATTICA MEDIA RMN SRL 9.007,51            -                     9.007,51            9.007,51 -                     9.007,51            

AIRLINK AE 295,20               (4.712,27)           (4.417,07)           -                     (4.217,16)           (4.217,16)           
Σύνολο ενδοεταιρικών 
υπολοίπων
από θυγατρικές εταιρείες

      5.930.337,69        (447.552,97)       5.482.784,72       5.648.294,05        (312.892,41)       5.335.401,64 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 57,14                 -                     57,14                 57,14                 -                     57,14                 

ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037,60            -                     8.037,60            8.037,60            -                     8.037,60            

Σύνολο ενδοεταιρικών 
υπολοίπων
από συγγενείς εταιρείες

             8.094,74 -                                  8.094,74              8.094,74 

-                     

             8.094,74 

Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών 
υπολοίπων

      5.938.432,43        (447.552,97)       5.490.879,46       5.656.388,79        (312.892,41)       5.343.496,38 

30.06.2015 31.12.2014

 
 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών

Λοιπά 
έσοδα/(έξοδα) 
τόκοι δανείων

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Αγορές
Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 
τόκοι δανείων

HRS Μ. ΕΠΕ              1.260,00                        -                          -                          -                          -                          -  

IONIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ          140.038,48                 300,00                        -            194.698,84                 900,00                        -  

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

           35.830,59              8.116,17                        -              95.528,77            17.178,70                        -  

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ            23.498,61            12.118,06                        -              64.672,34                        -                          -  

INTER.RADIO NETWORKS SA                        -                          -                5.977,10                        -                          -                5.688,71 

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ                        -                   315,34                        -                   420,00                 562,62                        -  

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD            (2.750,00)                        -                          -              51.608,32                        -                          -  

CIVICO LTD                        -            133.500,00            58.360,20                        -            388.500,00            56.497,30 

ATTICA MEDIA SERBIA                        -                          -                9.002,32                        -                          -                7.785,04 

AIRLINK AE                 240,00                 402,52                        -                   120,00                 408,63                        -  

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών
από θυγατρικές εταιρείες

         198.117,68          154.752,09            73.339,62          407.048,27          407.549,95            69.971,06 

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών
από συγγενείς εταιρείες

                       -                          -                          -                          -                          -                          -  

Γενικό Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών

         198.117,68          154.752,09            73.339,62          407.048,27          407.549,95            69.971,06 

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. Οι ενδοεταιρικές

συναλλαγές αφορούν σε πωλήσεις α' & β΄ υλών (χαρτί, ένθετα αντικείμενα-δώρα) σε τρέχουσες τιμές αγοράς και σε έξοδα κυρίως από τόκους

δανείων και άλλων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία σε ορισμένες συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες. Οι τόκοι

υπολογίζονται με τρέχοντα επ ιτόκια αγοράς.

1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014
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1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014 1.1 - 30.06.2015 1.1 - 30.06.2014

           98.159,72          238.541,50            16.205,39          188.611,50 

         105.448,73          455.114,61                        -            405.184,61 

           25.389,48            27.351,37            25.389,48            27.351,37 

      1.085.720,34       1.048.118,18       1.085.720,34       1.048.118,18 Υποχρεώσεις προς μετόχους (δάνειο μετόχων)

Συναλλαγές με  μετόχους (τόκοι δανείων)

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικών 

στελεχών και μελών της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 181 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιμή κτήσης, Α΄ & Β’ υλών σε θυγατρικές εταιρείες. 

Ποσό 13 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκμίσθωση ακινήτου προς θυγατρικές εταιρείες σε τιμές 

κόστους. 

Ποσό 3 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. 

Ποσό 74 χιλ. ευρώ από την χρέωση τόκων βάση δανειακών συμβάσεων. 

 

Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 134 χιλ. ευρώ από την απόκτηση δικαιωμάτων βάσει συμβάσεων. 

Ποσό 17 χιλ. ευρώ από την αγορά στην τιμή κτήσης, Α΄ & Β’ υλών από θυγατρικές εταιρείες. 

Ποσό 4 χιλ. ευρώ από την λήψη υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. 

 

Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των μελών της Διοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή 

αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και παροχής υπηρεσιών. 

Οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης προκύπτουν από οφειλές αμοιβών διοικητικού συμβουλίου. 

Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς μετόχους αφορούν χρηματοδότηση η οποία χορηγήθηκε από τους κύριους μετόχους της 

εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να εκταμιευθεί ανέρχεται σε ευρώ 3.000.000. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε 

σύμφωνα με το Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%.  Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η 

Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη  ποσού 1.000.000 ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. 

  

3.9.18 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

Κατά της Εταιρείας και των θυγατρικών της υπάρχουν σε εκκρεμότητα αγωγές οι οποίες αντιμετωπίζονται δικαστικά. Έναντι αυτών 

των εκκρεμοδικιών δεν έχουν σχηματιστεί αντίστοιχες προβλέψεις διότι, σύμφωνα με την εκτίμηση των νομικών συμβούλων του 

Ομίλου,  δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

H Εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή ύψους 550.000 ευρώ για εξασφάλιση δανείου της θυγατρικής Attica Media Serbia  και 

έχει τριτεγγυηθεί το σύνολο των δανείων των θυγατρικών Λάμψη Εκδοτική και Ραδιοφωνική ΑΕ, Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ, International 

Radio Networks AE, Airlink AE, Civicο Ltd. Για εγγύηση του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει ως 

ενέχυρο το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε. που κατέχει η Εταιρεία.  

Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ

% 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α .Ε. Ελλάδα 2008-2010

ΛΑΜΨΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α .Ε. Ελλάδα 2010-2011

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α .Ε. Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α .Ε. (Πρώην Γ. Δραγούνης 
εκδόσεις Α .Ε.)

Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010

ΤΗΛΕΡΑΜΑ  Α .Ε. Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2008-2010

H.R.S ΕΠΕ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010-2014

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2006 - 2014

CIVICΟ LTD Κύπρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2012 - 2014

ATTICA IMAKO MEDIA SRL Ρουμανία 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2007-2014

ATTICA MEDIA SERBIA LTD Σερβία 90,95% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2007 - 2014

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS 
HOLDING S.A.

Λουξεμβούργο 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2000 - 2014

INTERNATIONAL RADIO NETWORK Α .Ε. Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010

ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A.E. Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α .Ε. Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -

ATTICA MEDIA RMN SRL Ρουμανία 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2004 - 2014

AIRLINK AE Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ 2010

Απορροφήθηκε την 31.12.2011 από την ΛΑΜΨΗ 
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α .Ε. 

(Πρώην Γ. Δραγούνης εκδόσεις Α .Ε.)

ΜΗΤΡΙΚΗ

Ειδικότερα για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε., INTERNATIONAL RADIO NETWORKS A.E. και AIRLINK A.E.  η χρήση του 2014 έχει υπαχθεί 

σε έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 65α του ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 

το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της 

περιόδου 1.1.-30.06.2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις χρήσεις 2011 & 2012 & 2013 η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες (πλην της HRS ΕΠΕ) οι οποίες εδρεύουν 

στην Ελληνική επικράτεια είχαν υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 ν.2238/1994. Με το πέρας του ελέγχου οι εταιρείες έλαβαν πιστοποιητικό 

φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως 

προκύψουν όταν θα διενεργηθούν οι αντίστοιχοι τακτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψιν η σχηματισθείσα κατά την 30.6.2015 πρόβλεψη συνολικού ποσού 

255 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 113 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία. 

Η θυγατρική εταιρεία Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε. έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια σε σχέση με  έκθεση τακτικού ελέγχου που 

αφορά  την παρακράτηση φόρου του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 επί του τιμήματος της αγοράς του σήματος του περιοδικού  ΧΑΪ, 

με βάση την οποία καταλογίστηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ποσού 1,9 εκ. ευρώ  

Η υπόθεση εκδικάσθηκε στο 3ο τμήμα του Διοικητικού πρωτοδικείου Αθήνας στις 3.6.2015. Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης 

των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου δεν έχει εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής,. Η Διοίκηση της  θυγατρικής, 

στηριζόμενη και σε σχετική  γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων που έχουν αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης αυτής, εκτιμά 

ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη για την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών  Δικαστηρίων, ως εκ τούτου δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη. 
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3.9.19 Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 

Στις 16.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015 ο οποίος επέφερε αλλαγές στην φορολόγηση του εισοδήματος των νομικών 

οντοτήτων για εισοδήματα της χρήσης 2015. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου για 

τις νομικές οντότητες, ο φόρος θα υπολογίζεται πλέον με φορολογικό συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Η επίπτωση της 

παραπάνω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή στον αναβαλλόμενο φόρο στις 30.06.2015 εκτιμάται σε  406 χιλ. ευρώ για τον 

Όμιλο και 167 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία. Στα αποτελέσματα της περιόδου η μεταβολή εκτιμάται σε 29 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και 

10 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.  

 

Η διοίκηση του Ομίλου κατά της συνεδρίαση της στις 27.7.2015 αποφάσισε την εισφορά της εκδοτικής δραστηριότητας της 

θυγατρικής εταιρείας Attica Media Bulgaria Ltd που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, σε νέο μετοχικό σχήμα από κοινού με την 

εταιρεία Eva Agency η οποία εκδίδει στη Βουλγαρία το περιοδικό Eva magazine, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο  γυναικείο  

τίτλο περιοδικού της χώρας. 

H νέα Εταιρεία θα καλείτε Attica Eva AD και η  Attica Media Bulgaria Ltd θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ η 

Eva Agency το υπόλοιπο 35%. 

Σκοπός της νέας Εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης των υφιστάμενων τίτλων περιοδικών, η επίτευξη σημαντικών 

οικονομιών κλίμακας και η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριοποίησης στη χώρα.  

Η συγχώνευση έλαβε την έγκριση από την  τοπική Βουλγαρική Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 21 Αυγούστου και η νέα εταιρεία 

αναμένεται να αρχίσει τις δραστηριότητες της εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 

Δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία του 

Ομίλου από τις 30.6.2015 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. 

 

 Μαρούσι 26 Αυγούστου 2015  

   

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2015-30.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 170450100 

 

Έδρα: Λ. Κηφισίας 40 - Μαρούσι Τ.Κ. 151 25 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
 

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι 
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Μητρική Εταιρεία και τον Όµιλο είναι αυτές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται µε συνέπεια. 
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Μητρικής Εταιρείας ή των θυγατρικών της. 
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 30 Ιουνίου 2015 ήταν για τον Όµιλο 264 άτοµα και την Εταιρεία 121 άτοµα. Την 30η Ιουνίου 2014 ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ήταν για τον Όµιλο 299 άτοµα και την Εταιρεία 125 άτοµα. 
4. Οι εταιρείες του Οµίλου, η έδρα τους, τα ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 3.6 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.  
5. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία Arnoldo Mondadori Editore SpA, µε έδρα το Μιλάνο, Ιταλία, η οποία 

κατέχει το 41,99% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.   
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 3.9.18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Στην ίδια σηµείωση γίνεται αναφορά σχετικά µε την προσφυγή κατά των αποτελεσµάτων 

φορολογικού ελέγχου θυγατρικής εταιρείας ύψους 1,9 εκ. ευρώ. 
7. Κατά της Εταιρείας και θυγατρικών της, υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων του Οµίλου, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά 

µεγέθη της Εταιρείας και του Οµίλου. 
8. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από τον Όµιλο και την Εταιρεία την 30.6.2015 αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 255.494,69 113.078,32 

- Λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού) 1.517.813,73 869.209,45 
 

9.  Αγορές, πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σε ευρώ: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- Έσοδα - 271.457,30 

- Έξοδα 25.389,48 180.141,57 

- Απαιτήσεις 8.094,74 5.938.432,43 

- Υποχρεώσεις 1.085.720,34 1.533.273,31 

- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 98.159,72 16.205,39 

- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 105.448,73 - 
 

10. Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους ύψους (3.664,76) ευρώ αφορά συναλλαγµατικές διαφορές από την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού. 
11. Τα θέµατα έµφασης που αναφέρονται στην 'Έκθεση Επισκόπησης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης αφορούν: α) Πιθανές αναµορφώσεις που θα απαιτούντο σε περίπτωση αδυναµίας συνέχισης των δραστηριοτήτων θυγατρικών εταιριών για τις οποίες 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 ή και 48 του κ.ν. 2190/1920 ή αντίστοιχων προϋποθέσεων βάση της τοπικής νοµοθεσίας για όσες από αυτές εδρεύουν στο εξωτερικό. β) Στις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις ιδιάζουσες οικονοµικές 
συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα που ο Όµιλος κυρίως δραστηριοποιείται καθώς και στις ενδεχόµενες επιπτώσεις τους στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015  

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   

   
   

   
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 024283 Α.∆.Τ. ΑΚ 775101 Α.∆.Τ. ΑΙ 101883 - Αρ. Αδ. 0019859 Α' ΤΑΞΕΩΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

   

Αρµόδια Υπηρεσία -  Νοµαρχία: 

Υπουργείο Ανάπτυξης,  
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.atticamedia.gr 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Zeno Pellizzari, Enrico Vigano, 
Κωνσταντίνος  Γραφιαδέλλης, Νικόλαος Πανόπουλος,  
Carlo Luigi Mandelli, Christiana Tettamanzi, Νικόλαος Μουζάκης 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων: 
26 Αυγούστου 2015 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ανδρέας Μπαρλίκας (Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ. 13991) 

 

Ελεγκτική Εταιρεία: 

Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καµπάνης 
Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συµβούλων 
Επιχειρήσεων Α.Μ. ΣΟΕΛ: E 120 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών: Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - Με Έµφαση Θεµάτων 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.6.2015  31.12.2014  30.6.2015  31.12.2014 

     ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 306.097,18  308.096,28  81.829,54  88.717,69  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.141.965,11  10.195.085,54  1.390.507,73  1.423.203,69  
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  4.375.231,32  4.639.693,05  20.721.259,22  22.792.159,98  
Αποθέµατα 919.540,54  1.096.159,98  516.932,52  673.675,81  
Απαιτήσεις από πελάτες 12.226.946,23  12.284.713,54  8.218.750,90  8.516.133,47  
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  12.245.164,31  11.544.615,87  6.916.787,50  6.349.902,53  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.214.944,69  40.068.364,26  37.846.067,41  39.843.793,17  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.590.000,00  4.590.000,00  4.590.000,00  4.590.000,00  
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων (1.219.794,81) (1.308.998,70) 9.438.861,85  10.871.654,13  
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 3.370.205,19  3.281.001,30  14.028.861,85  15.461.654,13  
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 742.401,02  690.604,79  -   -   
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 4.112.606,21  3.971.606,09  14.028.861,85  15.461.654,13  
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.540.000,00  8.548.333,34  5.540.000,00  6.103.333,34  
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.517.813,73  1.464.751,21  869.209,45  840.551,45  
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 13.257.402,81  10.471.461,80  7.151.257,77  6.726.197,93  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 15.787.121,94  15.612.211,82  10.256.738,34  10.712.056,32  
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 36.102.338,48  36.096.758,17  23.817.205,56  24.382.139,04  

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 40.214.944,69  40.068.364,26  37.846.067,41  39.843.793,17  
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014  1.4 - 30.6.2015  1.4 - 30.6.2014 

         Κύκλος εργασιών 22.521.020,11  25.828.165,12 12.025.504,65  13.898.199,64 
Μικτά κέρδη 12.400.565,51  14.977.977,85 6.944.050,93  8.841.790,70 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 982.619,16  1.127.874,36 589.395,54  743.403,38 
Κέρδη προ φόρων 396.641,36  499.661,74 289.775,83  432.350,62 
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 110.483,88  275.688,19 75.246,39  251.606,53 

        - Ιδιοκτήτες µητρικής 84.322,44  140.982,00 35.385,04  190.849,22 
        - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 26.161,44  134.706,19 39.861,35  60.757,31 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (3.664,76) 8.330,37 4.764,86  2.911,32 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 106.819,12  284.018,56 80.011,25  254.517,85 
        - Ιδιοκτήτες µητρικής 80.989,35  148.558,47 39.718,68  193.497,06 
        - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 25.829,76  135.460,08 40.292,57  61.020,79 
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0055  0,0092 0,0023  0,0125 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.081.133,26  1.224.241,49 638.022,91  789.721,26 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014  1.4 - 30.6.2015  1.4 - 30.6.2014 

         Κύκλος εργασιών 12.755.630,63  14.866.130,07 6.458.524,32  7.840.038,29 
Μικτά κέρδη 6.526.063,55  8.260.047,35 3.424.778,08  4.677.389,04 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 717.567,09  558.425,71 308.721,04  255.196,03 
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (1.312.207,07) 454.911,93 (1.562.561,69) 333.877,16 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (1.432.792,28) 381.708,87 (1.609.868,46) 292.743,12 

        - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.432.792,28) 381.708,87 (1.609.868,46) 292.743,12 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)    -   - -   - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 
=+ 

(1.432.792,28) 381.708,87 (1.609.868,46) 292.743,12 
        - Ιδιοκτήτες µητρικής (1.432.792,28) 381.708,87 (1.609.868,46) 292.743,12 
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0936) 0,0249 (0,1052) 0,0191 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,  
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 762.138,44  603.406,67 319.028,09  278.102,87 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014  1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014 

         
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) 

 
3.971.606,10  

 
3.636.978,79 

 
15.461.654,13  

 
15.070.752,50 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 

 
106.819,12  

 
284.018,56 

 
(1.432.792,28) 

 
381.708,87 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων από µεταβολή µειοψηφίας 34.180,99  - -   - 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου  
(30.6.2015 και 30.6.2014 αντίστοιχα) 

 
4.112.606,21  

 
3.920.997,35 

 
14.028.861,85  

 
15.452.461,37 

 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 

ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014  1.1 - 30.6.2015  1.1 - 30.6.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων 396.641,36  499.661,74 (1.312.207,07) 454.911,93 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:       

Αποσβέσεις 98.514,09  96.367,20 44.571,35  44.980,96 

Προβλέψεις (237.316,50) (114.855,60) 1.859.461,00  3.578,43 

Συναλλαγµατικές διαφορές (3.664,76) 8.330,37 -   - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

 
3.124,68  

 
- 

 
(300.000,00) 

 
- 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα)  582.853,12  628.212,62 329.774,16  353.513,78 

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

    

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 518.907,85  267.177,55 325.940,29  18.303,62 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 550.674,35  (317.589,84) 600.100,44  (890.232,33) 

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 315.429,65  (56.197,44) (382.733,34) 57.681,96 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα (614.273,81) (645.385,29) (409.913,00) (425.896,13) 

Καταβεβληµένοι φόροι (76.081,89) (188.448,00) -   - 

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

 
1.534.808,15  

 
177.273,32 

 
754.993,83  

 
(383.157,78) 

     Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,  
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων  

 
(100.000,00) 

 
(100.000,00) 

 
(132.510,00) 

 
(100.000,00) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (43.394,49) (58.082,98) (4.987,24) (31.671,66) 

Τόκοι εισπραχθέντες 31.420,69  17.172,67 80.138,84  72.382,35 

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

 
(111.973,80) 

 
(140.910,31) 

 
(57.358,40) 

 
(59.289,31) 

     Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 34.171,00  - -   - 

Εξοφλήσεις δανείων (222.392,33) (361.032,75) (138.273,50) (121.720,84) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (3.659,09) (2.729,82) (3.659,09) (2.729,82) 

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

 
(191.880,42) 

 
(363.762,57) 

 
(141.932,59) 

 
(124.450,66) 

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

 
1.230.953,92 

 
(327.399,56) 

 
555.702,84 

 
(566.897,75) 

     Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.989.210,70 3.640.325,50 1.147.000,56 1.910.055,84 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.220.164,62 3.312.925,94 1.702.703,40 1.343.158,09 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 
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Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Member of 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AE » 

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  της 

Εταιρείας και του Ομίλου «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AE », της 30
ης

 Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές 

εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων περιόδου και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 

3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση 

ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 

την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε 

στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έμφαση Θεμάτων  

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

 

1. Στη σημείωση 3.7 των συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά 

στις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση για τις οποίες, λόγω των σωρευμένων 

ζημιών, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 ή και 48 του Κ.Ν. 2190/20 ή προϋποθέσεις 

συνέχισης των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με νομοθεσίες που ισχύουν σε κράτη που οι θυγατρικές 

εταιρείες έχουν την έδρα τους.  Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί δεδομένη στο ορατό μέλλον την 

υποστήριξη αυτών των θυγατρικών εταιρειών και συνεπώς οι οικονομικές τους καταστάσεις δεν 

περιλαμβάνουν πιθανές αναμορφώσεις που θα απαιτούντο σε περίπτωση αδυναμίας συνέχισης των 

δραστηριοτήτων τους. 

 

2. Στις σημειώσεις 3.9.1, 3.9.10 και 3.9.11 των συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου 

γίνεται αναφορά για τις εκτιμήσεις της Διοίκησης σχετικά με τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην Ελλάδα που ο Όμιλος κυρίως δραστηριοποιείται καθώς και στις ενδεχόμενες 

επιπτώσεις τους στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 
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