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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΣΗΜ

1.1 - 30.09.2015 1.1 -  30.9.2014 1.1 -  30.09.2015 1.1 -  30.9.2014

Κύκλος εργασ ιών 4.4 31.454.816,36            37.732.934,80     17.700.187,57        21.107.938,98      

Κόστος π ωληθέντων (14.601.945,54)           (16.435.147,82)    (8.872.273,99)         (10.014.503,24)     

Μ ικτό  κέρδος 16.852.870,82            21.297.786,98     8.827.913,58          11.093.435,74      

Λοιπ ά έσοδα 379.478,54                 464.578,47          171.696,50             202.434,83           
Έξοδα διοικ ητικής λειτουργ ίας (4.489.609,69)             (4.699.971,39)      (2.255.391,25)         (2.597.916,88)       
Έξοδα λειτουργ ίας διάθεσης 4.5 (12.340.186,15)           (16.170.799,32)    (6.328.413,05)         (8.511.277,65)       

Κέρδη  εκµεταλ λ εύσ εως 402.553,52                 891.594,74          415.805,78             186.676,04           

Έσοδα απ ό  µερίσµατα -                              -                       300.000,00             250.000,00           
Κέρδη/(Ζηµίες) απ οτίµησης συµµετοχών  και 
χρεογράφων (5.653,95)                    -                       (2.000.000,00)         -                        

Χρηµατοοικ ονοµικά έσοδα / (έξοδα) (867.280,10)                (963.234,39)         (487.957,60)            (530.345,34)          

Ζηµίες  προ  φ όρων (470.380,53)                (71.639,65)           (1.772.151,82)         (93.669,30)            

Φόρος εισοδήµατος 4.6 162.420,94                 (129.822,21)         179.732,58             61.313,71             

Ζηµίες  µετά  από  φ όρους (307.959,59)                (201.461,86)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            

Κατανέµονται σε  :
 - Ιδιοκ τήτες µητρικ ής (335.559,41)                (391.456,27)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            
 - Μη  ελέγχουσες συµµετοχές 27.599,82                   189.994,41          -                          -                        

(307.959,59)                (201.461,86)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            

Κέρδη /(Ζηµίες)  µετά  από  φ όρους  ανά  µετοχή

που αναλογούν στους  µετόχους  της  µητρικής

Βασικά & απ οµειωµένα (σε ευρώ) 4.7 (0,0219)                       (0,0256)                (0,1041)                   (0,0021)                 

1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Κύκλος εργασ ιών 4.4 8.933.796,25              11.904.769,68     4.944.556,94          6.241.808,91        
Κόστος π ωληθέντων (4.481.490,94)             (5.584.960,55)      (2.642.706,91)         (3.408.420,52)       

Μ ικτό  κέρδος 4.452.305,31              6.319.809,13       2.301.850,03          2.833.388,39        

Λοιπ ά έσοδα 114.304,92                 157.484,29          37.922,92               72.415,38             
Έξοδα διοικ ητικής λειτουργ ίας (1.491.097,49)             (1.667.989,71)      (750.811,26)            (913.935,94)          
Έξοδα λειτουργ ίας διάθεσης 4.5 (3.655.578,38)             (5.045.583,33)      (1.890.723,00)         (2.363.617,50)       

Κέρδη  εκµεταλ λ εύσ εως (580.065,64)                (236.279,62)         (301.761,31)            (371.749,67)          

Κέρδη/(Ζηµίες) απ οτίµησης συµµετοχών  και 
χρεογράφων (2.529,27)                    -                       -                          -                        
Χρηµατοοικ ονοµικά έσοδα / (έξοδα) (284.426,98)                (335.021,77)         (158.183,44)            (176.831,56)          

Ζηµίες  προ  φ όρων (867.021,89)                (571.301,39)         (459.944,75)            (548.581,23)          

Φόρος εισοδήµατος 4.6 448.578,42                 94.151,34            300.317,79             134.516,77           

Ζηµίες  µετά  από  φ όρους (418.443,47)                (477.150,05)         (159.626,96)            (414.064,46)          

Κατανέµονται σε  :
 - Ιδιοκ τήτες µητρικ ής (419.881,85)                (532.438,27)         (159.626,96)            (414.064,46)          

 - Μη  ελέγχουσες συµµετοχές 1.438,38                     55.288,22            -                          -                        

Ζηµίες  µετά  από  φ όρους  ανά  µετοχή (418.443,47)                (477.150,05)         (159.626,96)            (414.064,46)          

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
 

1.1 - 30.09.2015 1.1 -  30.9.2014 1.1 - 30.09.2015 1.1 -  30.9.2014

Ζηµίες  µετά από  φόρους (307.959,59)                (201.461,86)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            

Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελ εσµάτων

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

                  (10.375,23)              25.611,73 
-                          -                        

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελ εσµάτων

Αναλογ ιστικά κέρδη/(Ζηµίες) -                              -                          

Λοιπά  συνολ ικά  έσοδα  µετά από  φόρους (10.375,23)                  25.611,73            -                          -                        

Συγ κεντρωτικά συνολ ικά  έσοδα  µετά  από  
φ όρους (318.334,82)                (175.850,13)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            

Συγκεντρωτικά συνολ ικά έσοδα µετά απ ό φόρους 
απ οδιδόµενα σε:
 - Ιδιοκτήτες µητρικής                 (344.995,67)          (368.162,38)          (1.592.419,24)             (32.355,59)

 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 26.660,84                   192.312,25          -                          -                        

(318.334,83)                (175.850,13)         (1.592.419,24)         (32.355,59)            

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014 1.7-30.9.2015 1.7-30.9.2014

Ζηµίες µετά από  φόρους (418.443,47)                (477.150,05)         (159.626,96)            (414.064,46)          

Στοιχεία που θα αναταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων

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

                    (6.710,47)              17.281,36 
-                          -                        

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(Ζηµίες)
Λοιπά  συνολ ικά  έσοδα  περιόδου µετά από 
φόρους (6.710,47)                    17.281,36            -                          -                        

Συγκεντρωτικά συνολ ικά  έσοδα  περιόδου 
µετά  από  φόρους (425.153,94)                (459.868,69)         (159.626,96)            (414.064,46)          

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απ ό φόρους 
απ οδιδόµενα σε:
 - Ιδιοκτήτες µητρικής                 (425.985,02)          (516.720,85)             (159.626,96)           (414.064,46)
 - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 831,08                        56.852,17            -                          -                        

(425.153,94)                (459.868,68)         (159.626,96)            (414.064,46)          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της  30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ

Ασώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία 4.10 10.116.964,87            10.195.085,54     1.374.909,73          1.423.203,69        
Ενσώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία 295.114,42                 308.096,28          80.844,42               88.717,69             
Επ ενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 4.11 -                              -                       16.227.012,86        18.194.502,86      
Επ ενδύσεις σε συγγενείς και λοιπ ές εταιρείες 4.12 521.512,26                 521.512,26          372.483,36             372.483,36           
Λοιπ ά χρηµατοοικονοµικά µέσα 26.484,26                   45.158,12            -                          -                        
Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις 160.077,09                 160.077,09          2.687.096,70          2.687.996,70        

Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις 4.13 4.141.133,34              3.912.945,58       1.716.909,64          1.537.177,06        

Σύνολο  παγίων περιουσιακών στοιχείων 15.261.286,24            15.142.874,87     22.459.256,71        24.304.081,36      

Απ οθέµατα εµπ ορευµάτων , π ροϊόντων   κ .λπ . 4.14 805.117,43                 1.096.159,98 401.625,29 673.675,81
Πελάτες και λοιπ ές εµπ ορικές απ αιτήσεις 11.892.142,84            12.284.713,54 8.351.617,32 8.516.133,47
Λοιπ ές απ αιτήσεις 5.398.003,80              7.555.405,17 3.794.641,90 5.202.901,97
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.15 5.356.285,68              3.989.210,70 2.495.799,80 1.147.000,56

Σύνολο  κυκλοφ ορούντος ενεργητικού 23.451.549,75            24.925.489,39     15.043.684,31        15.539.711,81      

Σύνολο  Ενεργητικού 38.712.835,99            40.068.364,26     37.502.941,02        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        
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 
Ισολογισµού εταιριών εξωτερικού 276.113,16                 285.549,43          -                          -                        

Απ οτελέσµατα εις νέον (10.354.117,83)           (9.994.291,36)      1.156.700,40          2.749.119,64        

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
της Μητρικής 2.944.220,16              3.281.001,30       13.869.234,89        15.461.654,13      

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 443.232,12                 690.604,79          -                          -                        

Σύνολο  Ιδίων Κεφ αλαίων 3.387.452,28              3.971.606,09       13.869.234,89        15.461.654,13      

Μακροπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις 4.16 5.684.000,00              8.548.333,34       5.684.000,00          6.103.333,34        
Υπ οχρεώσεις για π αροχές στο π ροσωπ ικό λόγω 
συνταξιοδότησης 1.512.609,28              1.464.751,21       857.011,45             840.551,45           
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις -                              -                       -                          -                        

Σύνολο  µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 7.196.609,28              10.013.084,55     6.541.011,45          6.943.884,79        

Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις 10.061.652,61            9.923.928,13       7.322.953,21          7.273.533,32        
Τρέχουσες φορολογικές υπ οχρεώσεις 198.636,67                 308.916,25          33.206,56               33.206,56             
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις 4.940.337,38              5.379.367,44       2.940.630,29          3.405.316,44        

Βραχυπ ρόθεσµες δανειακές υπ οχρεώσεις 4.16 12.928.147,77            10.471.461,80     6.795.904,62          6.726.197,93        

Σύνολο  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 28.128.774,43            26.083.673,62     17.092.694,68        17.438.254,25      

Σύνολο  Υποχρεώσεων 35.325.383,71            36.096.758,17     23.633.706,13        24.382.139,04      

Σύνολο  Ιδίων Κεφ αλαίων και υποχρεώσεων 38.712.835,99            40.068.364,26     37.502.941,02        39.843.793,17      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΟΜΙΛΟΣ  Μετοχικό

Κεφάλαιο 

 ∆ιαφορά 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 -                    -                    -                      -                      (391.456,27)        (391.456,27)       189.994,41      (201.461,86)    

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      23.293,87            23.293,87          2.317,86          25.611,73       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους -                    -                    -                      23.293,87            (391.456,27)        (368.162,40)       192.312,27      (175.850,13)    

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -                    -                    -                      -                      -                     (225.000,00)     (225.000,00)    

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    6.278.093,33      267.944,67          (10.772.847,01)   2.542.207,86     693.920,80      3.236.128,66  

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 -                    -                    -                      -                      (335.559,41)        (335.559,41)       27.599,81        (307.959,60)    

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      (9.436,27)            -                      (9.436,27)           (938,96)            (10.375,23)      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους -                    -                    -                      (9.436,27)            (335.559,40)        (344.995,67)       26.660,84        (318.334,83)    

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα -                    -                    -                      -                      -                      -                     (300.000,00)     (300.000,00)    
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 Σεπτεµβρίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    6.253.207,96      276.113,16          (10.354.117,82)   2.944.220,17     443.232,09      3.387.452,26  

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν σε µετόχους της Μητρικής  Εταιρείας

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

 ∆ιαφορά 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 -                    -                    -                      (32.355,59)          (32.355,59)          

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      -                      -                      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους -                    -                    -                      (32.355,59)          (32.355,59)          

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού
-                    -                    -                      -                      -                      

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2014 4.590.000,00    2.179.016,87    5.976.800,60      2.292.579,44       15.038.396,91     

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 -                    -                    -                      (1.592.419,24)     (1.592.419,24)     
Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    -                      -                      -                      
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου µετά από φόρους -                    -                    -                      (1.592.419,24)     (1.592.419,24)     

Υπόλοιπο την 30η Σεπτεµβρίου 2015 4.590.000,00    2.179.016,87    5.943.517,62      1.156.700,40       13.869.234,89      

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της  30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (έµµεση µέθοδος)  

   

 

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (470.380,53) (71.639,65) (1.772.151,82) (93.669,30)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 144.813,65 149.608,51             64.940,97 67.743,49
Προβλέψεις (141.503,41) 66.119,00               1.888.365,44 78.261,10
Συναλλαγµατικές διαφορές (10.375,23) 25.611,73               -                              -                         
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας 5.653,95                -                          (300.000,00)                (250.000,00)           
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα) 867.280,10 963.234,39             487.957,60 530.345,34

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

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 543.329,94 158.362,67             402.145,08 (32.137,33)
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2.501.457,12 1.069.143,66          1.571.676,22 455.388,59
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (197.646,49) (454.225,21)            (311.607,17) (847.753,07)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα (899.005,07) (974.577,12)            (605.374,04) (636.192,00)
Καταβεβληµένοι φόροι (177.427,51)           (370.262,35)            -                              -                         

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.166.196,52 561.375,63 1.425.952,28 (728.013,18)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (100.000,00)           (200.000,00)            (132.510,00)                (200.000,00)           
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (53.711,05) (67.108,70)              (8.773,74)                    (33.878,73)             
Τόκοι εισπραχθέντες 31.724,97 11.342,73               117.416,44                 105.846,66            
Μερίσµατα εισπραχθέντα -                         -                          300.000,00                 225.000,00            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (121.986,08) (255.765,97) 276.132,70 96.967,93

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις/(πληρωµές) από αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 34.171,00              -                          -                              -                         
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων (407.647,37) (317.128,83)            (349.626,65)                (217.728,15)           
Μερίσµατα πληρωθέντα (303.659,09)           (227.729,82)            (3.659,09)                    (2.729,82)               

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (677.135,46) (544.858,65) (353.285,74) (220.457,97)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) 1.367.074,98 (239.248,99) 1.348.799,24 (851.503,22)
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 5.356.285,68 3.401.076,51 2.495.799,80 1.058.552,62

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

Η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε το διακριτικό τίτλο ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 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 

∆ιοικητικό Σύµβολο της Εταιρείας την 26η Νοεµβρίου 2015. 

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

«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». 

 

Το ∆ιοικητικό 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 ∆.Σ., ήτοι µέχρι 30.6.2015, καθώς και την 

ανακατανοµή των αξιωµάτων των µελών του, διορίζοντας στη θέση του ∆ιευθύνοντος 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 30.06.2015 εξελέγησαν τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: 

 
ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο  

Θεοχάρης Φιλ ιπ π όπ ουλος Πρόεδρος, µη  Eκτελεστικ ό  Mέλος

Ζeno Pelliz z ar i Α ν τιπ ρόεδρος, αν εξάρτητο , µη  Eκ τελεστικό  Mέλος

Κωνσταντίν ος Γραφιαδέλης Α ν τιπ ρόεδρος, αν εξάρτητο  µη Eκτελ εσ τικ ό  Mέλος

Νικόλαος Πανόπ ουλος ∆ ιευθύνων  Σύµβουλος, Eκτελ εστικ ό  Μέλος

Enrico V igano Eκ τελεστικό  Μέλος

Carlo Luigi Mandelli Μη  Εκτελ εσ τικ ό  Μέλος

Chris tiana Tettamanz i Μη  Eκτελ εσ τικ ό  Μέλος

Νικόλαος Μουζάκης Α ν εξάρτητο  µη Eκ τελ εστικ ό  Μέλος

ΘΕΣΗ
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Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ Α.Ε. περιλαµβάνονται τελικώς στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

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 Σεπτεµβρίου 2015 έχει ως εξής: 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

% 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε .
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ελλάδα

ΛΑΜΨΗ  ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ / ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε .
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

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

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές της:
∆ΙΑΝΟΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κύπρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA IMAKO MEDIA SRL ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ATTICA MEDIA RMN SRL ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ρουµανία 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

AIRLINK AE ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA MEDIA SERBIA LTD ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 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.

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ  ΘΕΣΗ

ALPHA EDITIONS A.E.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ελλάδα 5,00% -

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ελλάδα 11,24% -

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

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 συµµετοχής είναι η δηµιουργία και 

λειτουργιά του 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. 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (εφεξής ∆.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 ∆ιεθνή 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων των συγκεκριµένων Εταιριών στο προβλεπτό µέλλον είναι 

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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι ήδη εγκεκριµένες και 

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

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 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 ∆ιοίκηση είναι απαραίτητο να 

προβεί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι 
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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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 αγοραίας 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 ∆ιοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιµήσεων, τα ακόλουθα: 

• 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. 
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Εφαρµογή νέων και τροποποιηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

 

Νέα και τροποποιηµένα ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ και διερµηνειών 

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

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

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 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. 

 

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 2011-2013 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆ΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (οι αλλαγές αφορούν µόνο στη Βάση για 

Συµπεράσµατα)  

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

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

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

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

οικονοµικές καταστάσεις ∆ΠΧΑ. 

  

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων -Εξαίρεση των κοινοπραξιών από το πεδίο εφαρµογής 

∆ιευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό κοινοπραξίας. 

  

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

∆ιευκρινίζει ότι η εξαίρεση του χαρτοφυλακίου  από το πεδίο εφαρµογής που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 

περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 ή του ∆ΠΧΑ 9, 

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

στο ∆ΛΠ 32. 

 

∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη συσχέτιση του ∆ΠΧΑ 3 και του ∆ΛΠ 40 κατά την ταξινόµηση ακινήτου 

ως επενδυτικού ακινήτου ή ιδιοχρησιµοποιουµένου ακινήτου 

∆ιευκρινίζει ότι εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3 

όσο και της επένδυσης σε ακίνητο, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 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. 
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Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 2010-2012 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα: 

 

∆ΠΧΑ 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»). 

 

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

τιµήµατος σε µία συνένωση επιχειρήσεων 

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

αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς - Συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων 

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

τοµέων. 

 

∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς -Συµφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα 

περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής οντότητας 

∆ιευκρινίζει 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. 

 

∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  - Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και στο ∆ΛΠ 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. 

 

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

συσσωρευµένων αποσβέσεων 

∆ιευκρινίζεται 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. 

 

∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - Τα βασικά διευθυντικά στελέχη 

∆ιευκρινίζει 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 ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ για την 

περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2015: 

 

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

 

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

 

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

Ιανουαρίου 2018) 

Η οριστική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει 

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

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

κινδύνου της οντότητας. 

 

• Αποµείωση. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 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. 

 

• ∆ιαγραφή. Οι κανόνες για την διαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µεταφέρθηκαν από το 

∆ΛΠ 39. 

 

Η ∆ιοίκηση 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. 

 

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

ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή 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 ∆ΠΧΑ όσο και 

στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Ο στόχος του ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ. 

 

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

Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 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 ∆ιοίκηση 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 
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λεπτοµερείς επισκόπηση. 

 

∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 3. 

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

καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) ∆ιευκρίνιση 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 

 

 

 

 

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

1 Ιουλίου 2016) 

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

 

∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ∆ιακρατούµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ∆ΠΧΑ 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 
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λογιστική του «διακρατούµενου προς διανοµή» διακόπτεται. 

 

∆ΠΧΑ 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 

 

∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους  

∆ιευκρινίζει 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. 

 

∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά  

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

αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

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

καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. 

 

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

2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 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 

πολιτικών.  

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

καταστάσεις του Οµίλου / της Εταιρείας. 

 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 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 ∆ιοίκηση 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.  

Σε εφαρµογή των παραπάνω, η διοίκηση του Οµίλου κατά της συνεδρίαση της στις 27.07.2015 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. Η συγχώνευση έλαβε την έγκριση από την  τοπική Βουλγαρική 

Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 21 Αυγούστου και η νέα εταιρεία άρχισε τις δραστηριότητες της στις αρχές µηνός Οκτωβρίου. H νέα 

Εταιρεία καλείτε Attica Eva AD και η  Attica Media Bulgaria Ltd κατέχει το 65% του µετοχικού κεφαλαίου της, ενώ η Eva Agency το 

υπόλοιπο 35%. Η διοίκηση της νέας εταιρείας ασκείτε από τον Όµιλο των Αττικών εκδόσεων ο οποίος έχει το δικαίωµα να διορίσει 

τρία µέλη του διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου.  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 Εταιρεία και ο Όµιλος είχαν λάβει προληπτικά µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων τους στο 

εσωτερικό της χώρας, διατηρώντας άµεσα διαθέσιµα κεφάλαια σε τράπεζες του εξωτερικού, έτσι αντιµετώπισαν µε επιτυχία τον  

κίνδυνο ρευστότητας ο οποίος προέκυψε από την εφαρµογή των περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές και εξασφάλισαν 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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4.2 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 21,13% για τον Όµιλο και 22,04% για την Εταιρεία. Συνολικά ο κύκλος 

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

έτους κατά 16,64% και 16,14% αντίστοιχα. 

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

προηγούµενου έτους κατά 22,80% και 25,65% αντίστοιχα. 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

οντοτήτων αυξήθηκε για τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης από  26% σε 29%. Η παραπάνω µεταβολή του φορολογικού 

συντελεστή είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της απαίτησης αναβαλλόµενου φόρου κατά  443 χιλ. ευρώ. 

4. Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όµιλος προέβη σε µείωση  απαίτησης από αναβαλλόµενο φόρο στις θυγατρικές εταιρείες 

Λάµψη Εκδόσεις Α.Ε. και Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.  συνολικού ποσού 224 χιλ. ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους 774 χιλ. 

ευρώ. 

 

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 59 χιλ. ευρώ 

2. Η πρόβλεψη για απαξίωση της αξίας των αποθεµάτων για τον Όµιλο µειώθηκε κατά το ποσό των 252 χιλ. ευρώ ως 

αποτέλεσµα της ρευστοποίησης των παραπάνω αποθεµάτων. 

3. Η πρόβλεψη αποµείωσης κόστους συµµετοχής αυξήθηκε κατά 2 εκ. ευρώ µετά τον σχηµατισµό πρόβλεψης για την 

αποµείωση του κόστους συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Α.Ε. 

 

4.3 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος και το ∆ιοικητικό 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: 
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Εσωτερικό και Εξωτερικό.  

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

µέσω θυγατρικών εταιρειών. 

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

έλεγχος και η παρακολούθηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων. 

 

Πληροφόρηση ανά λειτουργικό τοµέα 

 

1.1 - 30.09.2015
Τοµέας 

Εσωτερικού

Τοµέας 
Εξωτερικού

Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Κύκλος εργασιών 28.999.163,36       2.796.995,91         31.796.159,27       341.342,91        31.454.816,36       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 13.400.283,37       1.543.005,08         14.943.288,45       341.342,91        14.601.945,54       

Μικτό κέρδος 15.598.879,99       1.253.990,83         16.852.870,82       -                    16.852.870,82       

Άλλα έσοδα 384.133,03            9.000,00                393.133,03            13.654,49          379.478,54            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 15.371.140,16       1.472.310,17         16.843.450,33       13.654,49          16.829.795,84       

Κέρδη/(Ζηµίες) εκµεταλλεύσεως 611.872,86            (209.319,34)          402.553,52            -                    402.553,52            

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσµατα 
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.355.514,82)        107.580,77            (2.247.934,05)        1.375.000,00     (872.934,05)          

Κερδη/(ζηµίες) προ φόρων (1.743.641,96)        (101.738,57)          (1.845.380,53)        1.375.000,00     (470.380,53)          

Μείον: Φόρος εισοδήµατος (162.420,94)           -                        (162.420,94)           -                    (162.420,94)          

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (1.581.221,02)        (101.738,57)          (1.682.959,59)        1.375.000,00     (307.959,59)          

1.1 - 30.9.2014
Τοµέας 

Εσωτερικού

Τοµέας 
Εξωτερικού

Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Κύκλος εργασιών 35.541.670,98       4.081.132,10         39.622.803,08       1.889.868,28     37.732.934,80       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 15.351.251,16       2.973.764,94         18.325.016,10       1.889.868,28     16.435.147,82       

Μικτό κέρδος 20.190.419,82       1.107.367,16         21.297.786,98       -                    21.297.786,98       

Άλλα έσοδα 455.578,47            9.000,00                464.578,47            -                    464.578,47            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 19.763.729,37       1.107.041,34         20.870.770,71       -                    20.870.770,71       

Κέρδη εκµεταλλεύσεως 882.268,92            9.325,82                891.594,74            -                    891.594,74            

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσµατα 
(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (457.272,38)           (255.962,01)          (713.234,39)           (250.000,00)      (963.234,39)          

Κερδη/(Ζηµία) προ φόρων 424.996,54            (246.636,19)          178.360,35            (250.000,00)      (71.639,65)            

Μείον: Φόρος εισοδήµατος 121.978,60            7.843,61                129.822,21            -                    129.822,21            

Κέρδη/(Ζηµία) µετά από φόρους 303.017,94            (254.479,80)          48.538,14              (250.000,00)      (201.461,86)          

30.09.2015
Τοµέας 

Εσωτερικού

Τοµέας 
Εξωτερικού

Σύνολο
Εγγραφές 

ενοποίησης
Οµιλος

Σύνολο ενεργητικού τοµέα 51.714.309,40       7.586.310,01         59.300.619,41       (20.587.783,42) 38.712.835,99       

Σύνολο υπ οχρεώσεων τοµέα 34.641.186,64       7.440.586,27         42.081.772,91       (6.756.389,20)   35.325.383,71       

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.127.710,28         143.423,06            4.271.133,34         (130.000,00)      4.141.133,34         

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 υπ οχρεώσεων 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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4.4 Κύκλος εργασιών  

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014
Έσοδα απ ό κυκλοφορία 17.886.083,52    22.677.120,80    10.057.940,78      12.901.434,12          

Έσοδα απ ό διαφήµιση 8.214.821,58      9.060.862,03      2.800.837,57        3.297.616,44            

Έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών 3.330.542,65      3.580.814,72      3.303.652,84        2.740.063,42            

Άλλα έσοδα 2.023.368,61      2.414.137,25      1.537.756,38        2.168.825,00            

Σύνολο 31.454.816,36    37.732.934,80    17.700.187,57      21.107.938,98          

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσίασε µείωση κατά 6.278,12χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό -16,64%. 

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε µείωση κατά 3.407,75 χιλ. ευρώ σε σχέση µε την προηγούµενη 

συγκρίσιµη περίοδο  ήτοι ποσοστό -16,14%. Η µείωση τόσο του ενοποιηµένου όσο και εταιρικού κύκλου εργασιών οφείλετε κυρίως 

στην µείωση των εσόδων κυκλοφορίας και διαφήµισης. 

 

4.5   Κόστος ∆ιάθεσης   
 

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

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014
Αµοιβές & έξοδα προσωπ ικού 1.025.764,95      1.110.728,78      424.639,07           443.495,38               

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 10.315.187,68    13.391.515,85    5.295.748,88        7.017.874,10            

∆ιάφορα έξοδα 1.080.057,18      1.571.715,74      606.025,10           1.016.303,17            

Προβλέψεις 62.926,34           96.838,95           2.000,00               33.605,00                 

Σύνολο 12.483.936,15    16.170.799,32    6.328.413,05        8.511.277,65            

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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4.6 Φόρος εισοδήµατος 

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 65.766,82           309.429,39         

Αναβαλλόµενος φόρος (228.187,76)        (187.222,45)        

∆ιαφορές ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης -                      7.615,27             

(162.420,94)        129.822,21         

Ζηµίες προ φόρων (470.380,53)        (71.639,65)          

Φόρος που αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή (Τρέχουσα περίοδο 29% έναντι 26% 
την συγκρίσηµη περίοδο) (136.410,35)        (18.626,31)          

Μη εκπ ιπτόµενες δαπάνες 68.401,58           68.864,23           

Φορολογικές ζηµιές περιόδου για τις οποίες δεν 
έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενος φόρος 29.160,84           28.663,81           

Aναβαλλόµενος φόρος φορολογικών ζηµιών 
παρελθουσών χρήσεων 224.499,21         -                      

Επίπτωση µεταβολής φορ/κού συντελεστή (442.749,04)        -                      

Επίπτωση διαφορετικού συντ/τη 
θυγατρικών εξωτερικού 94.676,82           43.305,21           

∆ιαφορές ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης -                      7.615,27             

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 
(έσοδο)/έξοδο (162.420,94)        129.822,21         

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014

Φόρος εισοδήµατος περιόδου -                      -                      

Αναβαλλόµενος φόρος (179.732,58)        (61.313,71)          

∆ιαφορές ελέγχου φορολογικής συµµόρφωσης -                      -                      

(179.732,58)        (61.313,71)          

Ζηµίες προ φόρων (1.772.151,82)     (93.669,30)          

Φόρος που αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή (Τρέχουσα περίοδο 29% έναντι 26% 
την συγκρίσηµη περίοδο) (513.924,03)        (24.354,02)          

Μη εκπ ιπτόµενες δαπάνες 609.208,52         28.040,31           

Έσοδα µη υποκείµενα σε φόρο εισοδήµατος (87.000,00)          (65.000,00)          

Επίπτωση µεταβολής φορολογικού συντελεστή (188.017,07)        -                      

Φόρος εισοδήµατος περιόδου 
(έσοδο)/έξοδο (179.732,58)        (61.313,71)          

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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, αυξήθηκε από 

26% σε 29%. Ο φόρος της τρέχουσας περιόδου της Εταιρείας και του Όµιλου  υπολογίστηκε µε τον ισχύοντα κατά την σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων φορολογικό συντελεστή 29%. 

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής διαµορφώθηκε για τον Όµιλο σε  34,53% και για την Εταιρεία σε  10,14%. 
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4.7 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 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.7-30.9.2014 1.7-30.9.2014
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής (335.559,41)        (391.456,27)        (419.881,85)         (532.438,27)              

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 15.300.000         15.300.000         15.300.000           15.300.000               
Κέρδη/Ζηµίες) ανά µετοχή (0,0219)               (0,0256)               (0,0274)                (0,0348)                     

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.7-30.9.2014 1.7-30.9.2014

Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους (1.592.419,24)     (32.355,59)          (159.626,96)         (414.064,46)              

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 15.300.000         15.300.000         15.300.000           15.300.000               
Κέρδη/Ζηµίες) ανά µετοχή (0,1041)               (0,0021)               (0,0104)                (0,0271)                     

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

4.8 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Τα µερίσµατα προτείνονται από το ∆ιοικητικό 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.  

 

 

4.9 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 
Σ τις  3 0  Σ επ τεµβρ ίου  20 1 5  ο  αρ ιθµός  εργ αζοµέν ων  του  Οµίλ ου  ήταν  2 8 1  άτοµα .

Σ τις  3 0  Σ επ τεµβρ ίου  20 1 5  ο  αρ ιθµός  εργ αζοµέν ων  τη ς  Ετα ιρε ίας  ή ταν  1 14  άτοµα .

Σ τις  3 0  Σ επ τεµβρ ίου  20 1 4  ο  αρ ιθµός  εργ αζοµέν ων  του  Οµίλ ου  ήταν  3 0 0  άτοµα .

Σ τις  3 0  Σ επ τεµβρ ίου  20 1 4  ο  αρ ιθµός  εργ αζοµέν ων  τη ς  Ετα ιρε ίας  ή ταν  1 26  άτοµα .  
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4.10 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 ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑ∆/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 ∆ιοίκηση έλεγχος για τυχόν αποµείωση της 

υπεραξίας και των σηµάτων / δικαιωµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας.  

 

 

 

4.11 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

 

30.09.2015 31.12.2014

ΙΟΝΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  Α .Ε. 913.710,00         913.710,00         

ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  Α .Ε 8.298.637,03      10.298.637,03    

ΤΗΛΕΡΑΜΑ  Α .Ε. 1 .651.324,57      1.651.324,57      

A TTICA  MEDIA  BULGA RIA  LTD 656.082,01         656.082,01         

CIV ICΟ LTD 1.761,26             1.761,26             

HRS ΕΠΕ 57.510,00           25.000,00           

A TTICA  MEDIA  SERBIA  LTD 2.144.576,59      2.144.576,59      

INTERN.RA DIO NETWORKS HOLDINGS SA 2.503.411,40      2.503.411,40      

16.227.012,86    18.194.502,86    

Το υπ όλοιπ ο των  επ ενδύσεων  σ ε  θυγατρικ ές εταιρείες  διαµορφώθηκε  ως εξής:

Υπόλ ο ιπο  την 31 ∆εκεµβρίου 2014: 18.194.502,86    

Α υξηση συµµετοχής σε  HRS ΕΠΕ
32.510,00           

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

Υπόλ ο ιπο  την 30 Σεπτεµβρίου  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 ήταν η δηµιουργία και λειτουργία του 

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 
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απόκτησής τους µειωµένο µε µετέπειτα προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η ∆ιοίκηση 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 αγοραίας 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). 

 

Η διοίκηση του Οµίλου λαµβάνοντας υπόψιν τις ενδείξεις αποµείωσης την 30.06.2015 προέβη σε έλεγχο αποµείωσης της 

υπεραξίας από τον οποίο προέκυψε ανάγκη για αποµείωση του κόστους συµµετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΛΑΜΨΗ 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. κατά το ποσό των 2 εκ. ευρώ, ποσό το οποίο αναγνωρίστηκε στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου στις Ζηµίες αποµείωσης κόστους συµµετοχής. 

 

 

4.12 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες 

 
Το υπ όλοιπ ο των  επ ενδύσεων  σε συγγ ενείς και λοιπ ές εταιρε ίες αναλύεται ως εξής:

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 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 0,00 0,00

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  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  συγγ ενείς  εταιρείες                  874,00                  874,00                       0,00                            0,00 

Λ οιπές  ετα ιρείες

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  συγγ ενείς  κα ι λο ιπές  εταιρείες           521.512,26           521.512,26            372.483,36                 372.483,36 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜ ΙΛΟΣ

 

 

∆εν 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 ∆ιεθνή 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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4.13 Αναβαλλόµενη φορολογία   

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

 

ΟΜΙΛΟΣ 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία από: 31.12.2014 

Αποτελέσµατα 
περιόδου 

(έξοδο)/έσοδο 30.09.2015 

Αποσβέσεις 
     

(359.248,87) 
                

(37.536,79) 
              

(396.785,66) 

Πρόβλεψη για Αποµείωση συµ/χών 
                

281.938,07  
                  

47.531,32  
                

329.469,39  

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων 
                

276.193,18  
                  

(9.222,70) 
                

266.970,48  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
             

2.654.897,46  
                

111.660,42  
             

2.766.557,88  

Πρόβλεψη για Αποζηµίωση προσωπικού 
                

380.574,94  
                 

58.491,17  
                

439.066,11  

Φορολογικές ζηµιές 
                

618.969,74  
                  

57.264,33  
                

676.234,07  

Λοιπά 
                  

59.621,09                                -   
                  

59.621,09  

Σύνολο    
3.912.945,57  

                
228.187,75  

             
4.141.133,32  

    
    

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Αναβαλλόµενη φορολογία από: 31.12.2014 

Αποτελέσµατα 
περιόδου 

(έξοδο)/έσοδο 30.09.2015 

Αποσβέσεις 
              

(322.495,01) 
                

(37.210,97) 
   

(359.705,98) 

Πρόβλεψη για Αποµείωση συµ/χών 
                

411.938,07  
                  

47.531,32  
                

459.469,39  

Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων 
                

220.785,95  
                

(12.252,12) 
                

208.533,83  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
             

1.033.013,72  
                

119.773,91  
             

1.152.787,63  

Πρόβλεψη για Αποζηµίωση προσωπικού 
                

220.835,50  
                  

31.688,93  
                

252.524,43  

Φορολογικές ζηµιές 
                

(26.901,14) 
                  

30.201,50  
                    

3.300,36  

Σύνολο              
1.537.177,08  

                
179.732,57  

             
1.716.909,66  

 

Σε εφαρµογή των διατάξεων της παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

οντοτήτων αυξήθηκε από 26% σε 29%. Η παραπάνω µεταβολή του φορολογικού συντελεστή είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

απαίτησης αναβαλλόµενου φόρου κατά  443 χιλ. ευρώ. 

Η ∆ιοίκηση 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 29% ο οποίος ίσχυε την 30.09.2015. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο ο Όµιλος προέβη σε µείωση της απαίτησης από αναβαλλόµενο φόρο στις θυγατρικές εταιρείες Λάµψη 

Εκδόσεις Α.Ε. και Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε.  συνολικού ποσού 224 χιλ. ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους 774 χιλ. ευρώ. 
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4.14 Μεταβολές στα αποθέµατα  

 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
Α ' ύλες & ένθετο υλικό 1.186.394,88      1.589.597,26      798.861,66           1.207.560,63            

Τελικά προϊόντα 716.641,71         799.247,31         311.510,40           247.434,55               

Eµπορεύµατα 11.035,45           68.557,41           10.335,40             67.857,36                 

Σύνολο 1.914.072,04      2.457.401,98      1.120.707,46        1.522.852,54            

Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης (1.108.954,61)     (1.361.242,00)     (719.082,17)         (849.176,73)              

Συνολική καθαρή αξία 805.117,43         1.096.159,98      401.625,29           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 252 χιλ. ευρώ για 

τον Όµιλο και  130 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία ώστε να παρουσιαστούν τα αποθέµατα στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. 

 

4.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014
Ταµείο 68.836,45           7.535,96             37.316,83             1.491,97                   

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 5.287.449,23      3.981.674,74      2.458.482,97        1.145.508,59            

Σύνολο 5.356.285,68      3.989.210,70      2.495.799,80        1.147.000,56            

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

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

Η λογιστική αξία των ταµιακών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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4.16 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

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

30.09.2015 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014

Μακροπρόθεσµος τραπ εζικός δανεισµός 5.684.000,00      8.548.333,34      5.684.000,00        6.103.333,34            

Βραχυπρόθεσµος τραπ εζικός δανεισµός 12.928.147,77    10.471.461,80    6.795.904,62        6.726.197,93            

Σύνολο δανείων 18.612.147,77    19.019.795,14    12.479.904,62      12.829.531,27          

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

Άµεσα ή µέσα σε 1 έτος 12.928.147,77    10.471.461,80    6.795.904,62        6.726.197,93            

Από 1 έως 2 έτη 1.484.000,00      3.528.333,34      1.484.000,00        1.083.333,34            

Από 2 έως 5 έτη 4.200.000,00      5.020.000,00      4.200.000,00        5.020.000,00            

18.612.147,77    19.019.795,14    12.479.904,62      12.829.531,27          

Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επ ιτόκια δανεισµού του Οµίλου και της Εταιρείας, επηρεάζονται κυρίως από τη διακύµανση

του επ ιτοκίου Euribor τριµήνου. Κατά την τρέχουσα περίοδο το µέσο σταθµισµένο επ ιτόκιο δανεισµού διαµορφώθηκε ως εξής:

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,8%

Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 5,0%

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 
 

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 ∆ιοίκηση  εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων 

ισούται µε την εύλογη αξία τους. 

 

Την 26.6.2014 υπεγράφη µε την Τράπεζα Πειραιώς η τροποποίηση σχετικής σύµβασης οµολογιακού δανείου. Το υπόλοιπο του 

δανείου την 30.09.2015 ήταν 5.660 χιλ. εύρω. 

Την 29.9.2014 υπεγράφη µεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς και της θυγατρικής Civico Ltd η τροποποίηση σχετικής σύµβασης 

χρεολυτικού δανείου. Το υπόλοιπο του δανείου την 30.09.2015 ήταν 2,005 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.  
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4.17 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  

 

Συναλλαγές µε θυγατρικές και συγγενείς Εταιρείες 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο

HRS Μ. ΕΠΕ 1.749,80            -                     1.749,80            -                     -                     -                     

IONIKEΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ 2.348.101,23     (369,00)              2.347.732,23     2.218.350,57 -                     2.218.350,57     
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. 1.391,42            (20.120,71)         (18.729,29)         38.170,80          (10.137,81)         28.032,99          

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ 171.459,79        (208.143,73)       (36.683,94)         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
      5.630.537,69        (447.752,97)       5.182.784,72       5.648.294,05        (312.892,41)       5.335.401,64 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 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

      5.638.632,43        (447.752,97)       5.190.879,46       5.656.388,79        (312.892,41)       5.343.496,38 

30.09.2015 31.12.2014

 

 

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα  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 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ          140.038,48                 300,00                        -            286.944,42              2.520,00                        -   

ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

           35.830,59              8.116,17                        -            124.877,81            21.376,50                        -   

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΕ            23.498,61            12.118,06                        -              41.749,64              1.436,12                        -   

INTER.RADIO NETWORKS SA                        -                          -                9.015,20                        -                          -                8.580,20 

INTER.RADIO NETWORKS ΑΕ                        -                   315,34                        -                1.200,00                 765,46                        -   

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD            (2.750,00)                        -                          -              57.626,85                        -                          -   

CIVICO LTD                        -            133.500,00            89.040,50                        -            579.750,00            85.214,17 

ATTICA MEDIA SERBIA                        -                          -              13.578,09                        -                          -              11.948,63 

AIRLINK AE                 240,00                 402,52                        -                   180,00                 585,41                        -   

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών

από θυγατρικές εταιρείες
         198.117,68          154.752,09          111.633,79          512.578,72          606.433,49          105.743,00 

1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.09.2014

 
 

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. 
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1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014 1.1 - 30.09.2015 1.1 - 30.9.2014

         119.318,75          364.532,25            23.729,42          282.917,25 

           75.448,73          478.303,36                        -            396.688,36 

           38.128,92            39.387,83            38.128,92            39.387,83 

      1.098.459,78       1.060.213,74       1.098.459,78       1.060.213,74 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποχρεώσεις προς µετόχους 
(δάνειο µετόχων)

Συναλλαγές µε  µετόχους (τόκοι 
δανείων)

Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά 

Αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών και µελών της 

 

 

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

και παροχής διοικητικών υπηρεσιών. 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%.  Η Εταιρεία είχε προβεί σε 

εκταµίευση  ποσού 1.000.000 ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συµβάσεων. Η ισχύς της δανειακής σύµβασης έχει παραταθεί  

µέχρι 31.12.2015.  

 

4.18 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

Κατά της Εταιρείας και 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: 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά  της 30ης  Σεπτεµβρίου 2015  (ποσά σε ευρώ) 

 

 29 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ

% 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ  
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  Α .Ε. Ελλάδα 2008-2010

ΛΑΜΨΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α .Ε. Ελλάδα 2010-2011

ΙΟΝΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  Α .Ε. Ελλάδα 66,50% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2010

ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ  & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α .Ε. (Πρώην  Γ. ∆ραγούνης 
εκδόσεις Α .Ε.)

Ελλάδα 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2010

ΤΗΛΕΡΑΜΑ  Α .Ε. Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2008-2010

H.R.S ΕΠΕ Ελλάδα 50,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2010-2014

A TTICA  MEDIA  BULGA RIA  LTD Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2006 -  2014

CIV ICΟ LTD Κύπ ρος 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2012 -  2014

A TTICA  IMA KO MEDIA  SRL Ρουµανία 50,00% ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2007-2014

A TTICA  MEDIA  SERBIA  LTD Σερβία 90,95% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2007 -  2014

INTERNATIONA L RA DIO NETWORKS 
HOLDING S.A .

Λουξεµβούργο 100,00% ΑΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2000 -  2014

INTERNATIONA L RA DIO NETWORK Α .Ε. Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2010

ΕΨΙΛΟΝ ΟΥΑΝ (E-ONE) A .E. Ελλάδα 25,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ  Α .Ε. Ελλάδα 49,00% ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ -

A TTICA  MEDIA  RMN SRL Ρουµανία 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2004 -  2014

A IRLINK AE Ελλάδα 100,00% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛ ΙΚΗ 2010

Απ ορροφήθηκε την  31.12.2011 απ ό την  ΛΑΜΨΗ 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ  & ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α .Ε. 

(Πρώην  Γ . ∆ραγούνης εκδόσεις Α .Ε.)

ΜΗΤΡΙΚΗ

 

 

Ειδικότερα για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ & ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ΙΟΝΙΚΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 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 ολοκληρώθηκε και οι 

εταιρείες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

 

Οµοίως για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες (πλην της HRS ΕΠΕ) οι οποίες 

εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια έχουν υπαχθεί στον έλεγχο φορολογικής συµµόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Μετά το πέρας του ελέγχου οι εταιρείες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη. 

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης 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 30.9.2015 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 προσδιορίστηκε και εκδικάσθηκε στο 3ο τµήµα του ∆ιοικητικού πρωτοδικείου Αθήνας στις 3.6.2015. Το ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο εξέδωσε στις 15.09.2015 απόφαση για τις ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ και παρέπεµψε την υπόθεση στο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΕΦΕΤΕΙΟ, οπότε και αναµένεται να γίνει νέος προσδιορισµός δικασίµου. Η ∆ιοίκηση της  θυγατρικής, στηριζόµενη και σε σχετική  

γνωµοδότηση των νοµικών συµβούλων που έχουν αναλάβει το χειρισµό του θέµατος αυτού, εκτιµά ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη 

για την εταιρεία ενώπιον των Φορολογικών  ∆ικαστηρίων, ως εκ τούτου δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη. 
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4.19 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 

 

∆εν έχει συµβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία του 

Οµίλου από τις 30.9.2015 µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας. 

4.20 Έγκριση των ενδιάµεσων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, που παρουσιάζονται στις σελ. 1 έως και 30 εγκρίθηκαν 

κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την  26 Νοεµβρίου 2015. 

 

 

 Μαρούσι 26 Νοεµβρίου 2015  

   

Οι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

 


