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Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018,  η οποία 

συντάχθηκε  σύμφωνα με το άρθρο 4 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  23ης 

Απριλίου 2019 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.atticamedia.gr, όπου και θα παραμείνει  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον  δέκα (10) 

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 
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1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 4 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 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : 

(α) Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» για την περίοδο 1.1.2018 - 31.12.2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως 

της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

εκλαμβανομένων ως σύνολο. 

(β) Η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

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

 

 

 

 
 

 

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Νικόλαος Πανόπουλος Εnrico Vigano 
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2. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2018 – 

31.12.2018 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο 

της χρήσης 2018 (περίοδος 1.1.2018-31.12.2018) και συντάχθηκε σύμφωνα  με τις διατάξεις 

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 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια 

οικονομική έκθεση που αφορά την χρήση 2018. 

 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 

I. Κύκλος εργασιών  

Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Τομέας Εσωτερικού 27.499.129,05         33.825.461,59    16.462.540,06      22.073.641,38       

Τομέας Εξωτερικού 3.723.003,67           3.862.980,47      -                       -                         

Σύνολο 31.222.132,72         37.688.442,06    16.462.540,06      22.073.641,38       

Βασικές κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Έσοδα από κυκλοφορία περιοδικών 14.074.175,00         19.939.994,29    8.680.885,88        13.816.556,31       

Έσοδα από διαφήμιση 11.778.358,80         12.455.148,43    2.993.540,54        3.686.111,92         

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.924.483,15           2.229.821,14      1.913.178,33        1.972.204,76         

Έσοδα παροχής δικαιωμάτων 1.342.034,87           1.468.459,90      1.149.880,86        1.194.907,16         

Έσοδα πώλησης αποθεμάτων 2.103.080,89           1.595.018,30      1.725.054,45        1.403.861,23         

Σύνολο 31.222.132,72         37.688.442,06    16.462.540,06      22.073.641,38       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 6.466,31 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 17,16% 

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα του Ομίλου εντός της Ελληνικής επικράτειας 

παρουσίασε μείωση κατά 6.326,33 χιλ. ευρώ  (ποσοστό 18,70%).  

Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα του Ομίλου στο εξωτερικό παρουσίασε μείωση 

κατά 139,98 χιλ. ευρώ (ποσοστό 3,62%). 

Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών καθώς και τα διαφημιστικά έσοδα του Ομίλου 

παρουσίασαν μείωση ποσού 5.865,82 χιλ. ευρώ και 676,79 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.  

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας μειώθηκε κατά 5.611,10 χιλ. ευρώ ήτοι ποσοστό 

25,42% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών 

καθώς και τα διαφημιστικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση ποσού 5.135,67 χιλ. 

ευρώ και 692,57 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η μείωση των εσόδων κυκλοφορίας προήλθε κατά 

κύριο λόγο από μειωμένες πωλήσεις των επιλεκτικών εκδόσεων με DVD τηλεοπτικών σειρών 

των τηλεοπτικών περιοδικών Τηλεθεατής (Μητρική / Όμιλος) και Τηλέραμα (Όμιλος) οι οποίες 

λόγω της υψηλής τιμής τους  (συνήθως τιμή 5,9€-7,9€) σε σχέση με τις αντίστοιχες βασικές 

εκδόσεις των ίδιων τίτλων (τιμή 1,5€)  επηρεάζουν σημαντικά το συγκεκριμένο οικονομικό 

μέγεθος.  

 

Η μείωση των εσόδων διαφήμισης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση προέρχεται από τα 

έντυπα μέσα της Μητρικής και του Ομίλου και εν’ μέρει σχετίζεται και με τη διακοπή ή τη 

μείωση εκδόσεων εντύπων με αρνητικό αποτέλεσμα.  
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II. Δαπάνες Διοίκησης – Διάθεσης 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 Μεταβολή ποσό 
Μεταβολή 

ποσοστό

Δαπάνες Διοίκησης             5.029.310,93        5.013.232,36              16.078,57 0,32%

Δαπάνες Διάθεσης             9.043.803,12      13.377.298,63        (4.333.495,51) -32,39%

Σύνολο           14.073.114,05      18.390.530,99        (4.317.416,94) -23,48%

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 Μεταβολή ποσό 
Μεταβολή 

ποσοστό

Δαπάνες Διοίκησης             2.408.108,17        2.496.365,60             (88.257,43) -3,5%

Δαπάνες Διάθεσης             4.484.565,32        8.118.836,56        (3.634.271,24) -44,8%

Σύνολο             6.892.673,49      10.615.202,16        (3.722.528,67) -35,1%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι δαπάνες διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση η οποία οφείλεται κυρίως στην καταβολή μειωμένων προμηθειών 

διανομής των περιοδικών αναλογικά της μείωσης των εσόδων κυκλοφορίας. 

 

 

III. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 Μεταβολή ποσό 
Μεταβολή 

ποσοστό

Κέρδη/(ζημίες) αποτίμησης συμμετοχών και 

χρεογράφων
                 (6.770,40)                (891,16)               (5.879,24) 659,73%

Χρηματοοικονομικά Έσοδα / (Έξοδα)           (1.022.650,48)      (1.010.670,55)             (11.979,93) 1,19%

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα           (1.029.420,88)      (1.011.561,71)             (17.859,17) 1,8%

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 Μεταβολή ποσό 
Μεταβολή 

ποσοστό

Έσοδα από μερίσματα                125.000,00           200.000,00             (75.000,00) -37,50%

Χρηματοοικονομικά Έσοδα /( Έξοδα)              (578.842,67)         (579.221,79)                   379,12 -0,07%

Χρηματοοικονομικό Αποτέλεσμα              (453.842,67)         (379.221,79)             (74.620,88) 19,68%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αφορούν στο σύνολο τους μέρισμα το οποίο έλαβε η Μητρική 

Εταιρεία από την θυγατρική Τηλέραμα Α.Ε. 

   

 

 

 

 

 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

 7 

IV. Αποτέλεσμα χρήσης 

1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κέρδη προ φόρων, χρημ/τικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
            2.102.354,55        2.351.635,32           (249.280,77) -10,60%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
            2.012.426,35        2.218.280,68           (205.854,33) -9,28%

Κέρδη προ φόρων                983.005,47        1.206.718,97           (223.713,50) -18,54%

Μείον φόροι                744.354,94           483.587,55            260.767,39 53,92%

Κέρδη μετά από φόρους                238.650,53           723.131,42           (484.480,89) -67,00%

Κέρδη μετά από φόρους αποδιδόμενα στους 

μετόχους της Μητρικής
               329.249,38           828.041,38           (498.792,00) -60,24%

1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΟΣΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

Κέρδη προ φόρων, χρημ/τικών επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
               707.719,46        1.314.504,90           (606.785,44) -46,16%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
               669.033,99        1.242.590,38           (573.556,39) -46,16%

Κέρδη προ φόρων                215.191,32           863.368,59           (648.177,27) -75,08%

Μείον φόροι                130.452,52           147.130,47             (16.677,95) -11,34%

Κέρδη μετά από φόρους                  84.738,80           716.238,12           (631.499,32) -88,17%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό  

10,60% και 46,16% αντίστοιχα και ανήλθαν για τον Όμιλο σε 2.102,35 χιλ. ευρώ έναντι 

2.351,64 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και για την Εταιρεία σε 707,72 χιλ. ευρώ έναντι  

1.314,50 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 

Τα κέρδη προ φορών του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό  

18,54% και 75,08 % αντίστοιχα και ανήλθαν για τον Όμιλο σε 983 χιλ. ευρώ έναντι 1.206,72 

χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και για την Εταιρεία σε 215,19 χιλ. ευρώ έναντι  863,36 

χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. 
 

Κατά την τρέχουσα χρήση τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με 

τα παρακάτω έκτακτα αποτελέσματα: 

α) Επιβάρυνση από αποζημιώσεις απόλυσης εμμίσθου προσωπικού, στο πλαίσιο της 

πολιτικής μείωσης του κόστους των εντύπων περιοδικών που εφάρμοσε η Εταιρεία και ο 

Όμιλος κατά το έτος 2018, ποσού 126 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 355 χιλ. ευρώ για τον 

Όμιλο. 

β) Επιβάρυνση με πρόσθετη εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ βάσει του ν. 4498/2017 η 

οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, κατά το μέρος που προέρχεται 

από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής 
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Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ποσού 101 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 228 χιλ. ευρώ για 

τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία έχει ασκήσει, μαζί με άλλες εκδοτικές εταιρείες, την από 31.05.2018 και με αριθμό 

κατάθεσης 1534/31.05.2018 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η  

οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 03.06.2019 και βάσει των νομικών συμβούλων 

πιθανολογείται η ευδοκίμησή της. 

Στις 3.12.2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018) με τις διατάξεις 

του οποίου τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, 

φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται κατά μία μονάδα ανά έτος από το 2019 για να 

διαμορφωθεί τελικά σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του φορολογικού 

έτους 2022 και επομένων. 

Για τον τρέχον φόρο εφαρμόστηκε φορολογικός συντελεστής 29%, ενώ για τον αναβαλλόμενο 

φόρο οι φορολογικοί συντελεστές που θα ισχύουν την στιγμή που αναμένεται ότι οι σχετικές 

προσωρινές διαφορές θα διεκπεραιωθούν. 

Οι φόροι του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης 320.778,32              369.824,68         (99.885,63)           66.679,07              

Αναβαλλόμενος φόρος 423.576,62              113.762,87         230.338,15           80.451,40              

Σύνολο φόρου χρήσης 744.354,94              483.587,55         130.452,52           147.130,47            

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

 

V. Αριθμοδείκτες 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι 

αριθμοδείκτες : 

Αριθμοδείκτες Μητρικής 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κύκλου εργασιών -25,42% 3,99%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -75,08% 146,60%

Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων -5,24% -1,62%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων)

Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 1,42% 5,85%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ημέρες)

Απαιτήσεων 190 144

Προμηθευτών 170 190

Αποθεμάτων 46 41

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,14 1,26

Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,72 0,76

Δανειακής Επ ιβάρυνσης 1,01 1,08

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,99 0,88

Άμεση ρευστότητα 0,92 0,81  
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Αριθμοδείκτες Ομίλου 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κύκλου εργασιών -17,16% -5,59%

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων -18,54% 20,96%

Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων -6,79% -2,96%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ φόρων)

Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 21,19% 27,92%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ημέρες)

Απαιτήσεων 171 145

Προμηθευτών 156 167

Αποθεμάτων 37 36

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 5,61 6,26

Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 3,39 3,71

Δανειακής Επ ιβάρυνσης 4,56 5,08

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Κυκλοφοριακή ρευστότητα 0,94 0,90

Άμεση ρευστότητα 0,88 0,84
 

 

VI. Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) 

Ο Όμιλος στην έκθεση διαχείρισης και στις γνωστοποιήσεις του προς το επενδυτικό κοινό 

χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) πέρα από τα 

οικονομικά μεγέθη που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές του καταστάσεις και οι οποίες 

καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

Σκοπός της παράθεσης αυτών των δεικτών είναι τόσο η Διοίκηση της εταιρείας όσο και οι 

επενδυτές να έχουν μια πληρέστερη εικόνα της αποδοτικότητας, της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, της δραστηριότητας και της  ρευστότητας του Ομίλου και σε καμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανεξάρτητα από τους δείκτες μέτρησης που 

προκύπτουν απευθείας από τις οικονομικές καταστάσεις.   

   

Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης που ο όμιλος χρησιμοποιεί είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη 

γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις 

επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος 

και της κυριότερης κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.   

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα 

έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα 
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εκμετάλλευσης και οι συνολικές αποσβέσεις.  Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία 

προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σημειώσεις 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 
Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA

Ποσά σε χιλ. ευρώ 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 31.222,13 37.688,44 16.462,54 22.073,64

Κόστος πωληθέντων 15.274,89 17.487,26 8.943,38 10.446,06

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.029,31 5.013,23 2.408,11 2.496,37

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης 9.043,80 13.377,30 4.484,57 8.118,84

Λοιπά  έσοδα  εκμεταλλεύσεως 138,30 407,63 42,55 230,21

Αποσβέσεις 89,93 133,35 38,69 71,91

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοοικονομικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 

Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 2.102,35 2.351,64 707,72 1.314,50

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

• Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών 

Αποτελεσμάτων (EBIT) 

Και ο Δείκτης αυτός όπως και ο προηγούμενος (EBITDA) είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην 

επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, 

έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των χρηματοδοτικών-επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και της φορολογίας εισοδήματος. 

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν από το κύκλο εργασιών αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων, τα 

έξοδα διάθεσης, τα έξοδα διοίκησης, τα λοιπά έξοδα και προστεθούν τα άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις 

οικονομικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Πίνακας Συμφωνίας του EBIT

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 31.222,13 37.688,44 16.462,54 22.073,64

Κόστος πωληθέντων 15.274,89 17.487,26 8.943,38 10.446,06

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.029,31 5.013,23 2.408,11 2.496,37

Έξοδα  λειτουργίας  διάθεσης 9.043,80 13.377,30 4.484,57 8.118,84

Άλλα  έσοδα  εκμεταλλεύσεως 138,30 407,63 42,55 230,21

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοοικονομικών και 

Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) 2.012,43 2.218,28 669,03 1.242,59

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

• Μικτό Περιθώριο Κέρδους (%)   

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του Μικτού Περιθωρίου με τον Κύκλο Εργασιών 

όπως ακριβώς τα δύο αυτά μεγέθη εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Χρησιμοποιείται από την Διοίκηση της εταιρείας συμπληρωματικά με το Μικτό Περιθώριο σε 

αξία. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις οικονομικές 

καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 
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Πίνακας Συμφωνίας του EBITDA Περιθωρίου 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 31.222,13 37.688,44 16.462,54 22.073,64

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 15.947,24 20.201,19 7.519,16 11.627,58

Μικτό Περιθώριο Κέρδους % 51,08% 53,60% 45,67% 52,68%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

• Αποδοτικότητας Μ.Ο  Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων)  

Γενικότερα η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κέρδος που αντιστοιχεί στην 

επένδυση των μετόχων μιας εταιρείας. Ανήκει στην ομάδα των δεικτών αποδοτικότητας και 

είναι επίσης γενικά διαδεδομένος για σκοπούς σύγκρισης ομοειδών επιχειρήσεων και 

αξιολόγησης της διοίκησης μιας εταιρείας. 

Ο δείκτης υπολογίζεται εάν διαιρεθεί το καθαρό εισόδημα με τον μέσο όρο των ιδίων 

κεφαλαίων αρχής και τέλους περιόδου. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία 

προσαρμογή από τις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Πίνακας Συμφωνίας Αποδοτικότιτας Μ.Ο. 

Ιδίων κεφαλάιων

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 983,01 1.206,72 215,19 863,37

Μ.Ο. Ιδίων κεφαλαίων αρχής και τέλους 

περιόδου 4.638,74 4.322,31 15.160,94 14.758,73

Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 0,21 0,28 0,01 0,06

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

• Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμες και  

βραχυπρόθεσμες) με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

Δείχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και πάνω από το 1), τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση. 

Χρησιμοποιείται από τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας 

που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους μετόχους της 

επιχείρησης για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής 

μόχλευσης. 

 

 

• Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια Κεφάλαια 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τις τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας με τα ίδια κεφάλαια. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση κάλυψης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαια αυτής. 
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• Δανειακής Επιβάρυνσης 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας προς το σύνολο των 

ξένων κεφαλαίων (σύνολο υποχρεώσεων) και των ταμειακών διαθεσίμων. Ο δείκτης αυτός 

δείχνει σε τι ποσοστό τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι σε θέση να καλύψουν μια μονάδα 

ξένων κεφαλαίων. Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς καμία προσαρμογή από τις 

οικονομικές καταστάσεις και υπάρχουν όλα στις αντίστοιχες σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Πίνακας Συμφωνίας δείκτες δανειακής 

επιβάρυνσης - (ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Σύνολο Ενεργητικού 32.101,35 34.438,88 33.071,55 34.899,31

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.951,95 5.367,39 1.986,10 2.848,65

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.710,06 4.567,43 15.212,49 15.109,39

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό 

λόγω συνταξιοδότησης 968,82 1.290,35 576,54 693,01

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.645,82 8.150,41 5.302,99 5.401,01

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 19.745,47 21.721,05 12.556,07 14.388,91

Σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων 15.989,84 16.928,44 10.960,55 11.484,79

Ξένα / Ίδια κεφάλαια (:1) 5,61 6,26 1,14 1,26

Τραπεζικές υποχρεώσεις / ϊδια κεφάλαια (:1) 3,39 3,71 0,72 0,76

Δανειακής επιβάρυνσης (:1) 4,56 5,08 1,01 1,08  

 

VII. Μέρισμα 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση τη μη  

διανομή μερίσματος. 
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2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β  Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης 

 

 

I. Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 

Στις 21.6.2018, ημέρα Πέμπτη 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 12.518.079 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά 

ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ήτοι ποσοστό 81,82% (αυξημένη απαρτία). Οι 

αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως: 

 

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων 

ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 

χωρίς τροποποιήσεις οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της 

εταιρικής χρήσης 1.1- 31.12.2017, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης. 

 

2. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των 

παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% 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 1.1.2017 έως 31.12.2017. 

 

3. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων 

ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η 

ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών», 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 2018 και 

εγκρίθηκε η αμοιβή τους. 

 

4. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων 

ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το 

νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για την επόμενη τριετία, ήτοι 

μέχρι 10.9.2021. Η Γενική Συνέλευση όρισε τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

5. Εξελέγησαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων 

ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα 
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τρία μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 

44 του νόμου 4449/2017 επιλέγοντας ως Πρόεδρο της επιτροπής το ανεξάρτητο μη 

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Τρουπάκη, ο οποίος, κατά την 

κρίση της Συνέλευσης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν η 

κυρία Χριστιάνα Tettamanzi, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο κος Νικόλαος Μουζάκης, 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 

6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων 

ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η 

αντικατάσταση ενός μέλους του Δ.Σ. και ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε 

συντελεστεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 12.02.2018. 

 

7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της 

Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Δεν ετέθησαν άλλα 

θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις 

 
II. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  

Στις 22.08.2018 το διοικητικό συμβούλιο της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο θυγατρικής  

εταιρείας INTERNATIONAL RADIO NETWOKS S.A. αποφάσισε: 

1) Την ανταλλαγή του συνόλου των 250.700 μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) 

εκάστη  με την έκδοση 250.700.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ εκάστης.   

2) Την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.284.957,08 ευρώ, έτσι ώστε να 

διαμορφωθεί από 2.507.000 ευρώ σε 222.024,92 ευρώ. 

3) Την κάλυψη του ποσού της παραπάνω μείωσης με το σύνολο των ζημιών εις νέο και την 

επιστροφή στους μετόχους ποσού ύψους 700.000 ευρώ. 

 
III. Μείωση συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων 

Στις 3.12.2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018) με τις διατάξεις 

του οποίου τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, 

φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται σταδιακά σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τα εισοδήματα 

του φορολογικού έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2022 και επομένων.  
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2.3 ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ  Κυριότεροι κίνδυνοι και προοπτικές για την επόμενη χρήση 

I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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. O Όμιλος δεν υπόκειται σε εξωτερικές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται τουλάχιστον 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: 

1.1-31.12.2018 31.12.2017 1.1-31.12.2018 31.12.2017

Δανειακές υποχρεώσεις 15.989.837,19       16.928.439,49  10.960.547,66    11.484.785,19     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.951.945,08         5.367.386,10    1.986.101,24      2.848.650,09       

Καθαρός δανεισμός 11.037.892,11       11.561.053,39  8.974.446,42      8.636.135,10       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.710.058,41         4.567.425,09    15.212.493,79    15.109.389,42     

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια 

κεφάλαια 234,35% 253,12% 58,99% 57,16%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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. 
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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 το 2019. 

 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

Παράλληλα, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών ή συγγενών 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 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 
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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 χρήση, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

Το 45,08% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των 

εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται μετρητοίς  μετά την απόσυρση κάθε έκδοσης 

εντύπου  από τα σημεία πώλησης και την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων, 

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 κινδύνου. 

 

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 χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της, οι οποίοι 

εδρεύουν στο εξωτερικό, συνολικού ποσού 3 εκ. ευρώ. Η ισχύς της δανειακής σύμβασης έχει 

παραταθεί έως την 31.12.2019. Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη  ποσού 1 εκ. 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. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος εκτιμά τις προβλεπόμενες ταμειακές 

ροές για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και διενεργεί μηνιαία 

κυλιόμενη εκτίμηση τριών μηνών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά 

διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης 

των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη 

σχετική επίδραση από τυχόν ακραίες συνθήκες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα 

πρόβλεψης. Την 31.12.2018 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανήλθαν στο 

ποσό των 4,95 εκ. ευρώ. 
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II. Προοπτικές 

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει τις προσπάθειες για προσαρμογή του Ομίλου στα νέα 

δεδομένα των Media ακολουθώντας πολιτική περιορισμού του κόστους στις έντυπες εκδόσεις  

και  ενίσχυσης της παρουσίας στα ηλεκτρονικά μέσα (Social media, websites κ.τ.λ).  

Με δεδομένο ότι η μείωση του κύκλου εργασιών του 2018 της Μητρικής (-5,6 εκ. ευρώ , -25%) 

και  του Ομίλου (-6,5 εκ. ευρώ , -17%) προήλθε στο σύνολό της από τις έντυπες εκδόσεις, η 

Διοίκηση του Ομίλου, πέραν του περιορισμού των παραγόμενων ποσοτήτων (τιράζ) με 

συνέπεια την μείωση του εκτυπωτικού κόστους των εντύπων καθώς και των αναλογικών 

δαπανών σε συνάρτηση με έσοδα (πρακτορικό κόστος), προέβη εντός του 2018 σε 

περιορισμό των θέσεων εργασίας που σχετίζονταν με τις έντυπες εκδόσεις. 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, μετά την αναστροφή των προβλέψεων για αποζημιώσεις 

προσωπικού προηγούμενων ετών, επιβάρυνε τελικώς τα αποτελέσματα της Μητρικής και του 

Ομίλου κατά 126 χιλ. ευρώ και 355 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, πλην όμως, θα έχει θετική επίπτωση 

στην μείωση του κόστους από το προσεχές έτος συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη  βιώσιμων 

οικονομικών μεγεθών για τις έντυπες εκδόσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας.  

Ωστόσο οι προοπτικές του Ομίλου επηρεάζονται σημαντικά από το γενικότερο οικονομικό 

περιβάλλον, τις παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά  και τις  επιχειρηματικές εξελίξεις 

στον ευρύτερο χώρο των Media όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.   

Σε σχέση με τις εξελίξεις  στο θεσμικό πλαίσιο,  βάσει του ν. 4498/2017, επιβλήθηκε 

πρόσθετη εργοδοτική εισφορά υπολογιζόμενη επί του κύκλου εργασιών,  κατά το μέρος που 

προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων του 2018 της Μητρικής και του Ομίλου κατά 101 χιλ. ευρώ  και 228 χιλ. ευρώ 

αντίστοιχα. 

Η Εταιρεία έχει ασκήσει, μαζί με άλλες εταιρείες του Ομίλου, την από 31.05.2018 και με 

αριθμό κατάθεσης 1534/31.05.2018 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η  οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 3.6.2019 και βάσει των νομικών 

συμβούλων πιθανολογείται η ευδοκίμησή της. 
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2.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  Δομή του Ομίλου,  σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα 

μέρη 

 

I. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 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 και η θυγατρική 

της: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA -EVA  AD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 44,75% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές 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

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ
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II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν 

μερών, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

Συναλλαγές με θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές εταιρείες  

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 

τόκοι δανείων

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 

τόκοι δανείων

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.             7.171,35         45.383,23                      -           30.061,60         74.822,69                       -   

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.         101.142,52         13.827,98                      -           27.160,38         16.999,16                       -   

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.         192.604,15         22.780,71                      -         132.344,15           5.619,42                       -   

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS Α.Ε.
            1.080,00           8.220,99                      -                360,00              184,35                       -   

AIRLINK A.E.                120,00                84,08                      -                360,00              179,77                       -   

ATTICA MEDIA RMN                        -                        -                        -                        -                        -                         -   

CIVICO LTD                        -           12.000,00         96.154,07                      -           12.000,00        103.632,25 

ATTICA MEDIA SERBIA                        -                        -           17.875,84                      -                        -            20.041,11 

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS S.A.
                       -                        -                        -                        -                        -              9.497,36 

ATTICA - EVA OD             5.182,00                      -                        -             8.905,25           5.895,89                       -   

Σύνολο ενδοεταιρικών 

συναλλαγών με  θυγατρικές 

εταιρείες

        307.300,01       102.296,99       114.029,91       199.191,38       115.701,28        133.170,72 

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR AE           28.165,44       211.083,45                      -           41.858,96       178.319,01                       -   

PERMIAN HOLDINGS LTD                            -                        -        (449.841,48)                      -                        -        (449.841,48)

Σύνολο συναλλαγών με 

συγγενείς & λοιπές 

συνδεδεμένες εταιρείες

          28.165,44       211.083,45      (449.841,48)         41.858,96       178.319,01      (449.841,48)

Γενικό σύνολο συναλλαγών         335.465,45       313.380,44      (335.811,57)       241.050,34       294.020,29      (316.670,76)

1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

 

Στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 321,24 χιλ. ευρώ από την πώληση στην τιμή κτήσης, Α΄ & Β΄ υλών σε θυγατρικές και 

λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες. 

Ποσό 4,86 χιλ. ευρώ από την χρέωση ενοικίων και κοινοχρήστων από υπεκμίσθωση ακινήτου 

προς θυγατρική εταιρεία σε τιμές κόστους. 

Ποσό 9,36 χιλ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών και ανταλλακτικής διαφήμισης. 

Στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 169,19 χιλ. ευρώ από την χρέωση υπηρεσιών εργασιών (facon). 

Ποσό  74,57 χιλ. ευρώ από την αγορά, σε τιμές  κτήσης, εκτυπωτικού χαρτιού &  β΄υλών. 

Ποσό 69,62 χιλ. ευρώ  από την απόκτηση δικαιωμάτων βάσει συμβάσεων και ανταλλακτική 

διαφήμιση. 

Στα λοιπά έσοδα/έξοδα και τόκοι δανείων της Εταιρείας περιλαμβάνονται: 

Ποσό 114 χιλ ευρώ από τόκους δανείων σε θυγατρικές εταιρείες 

Ποσό 450 χιλ. ευρώ από την ενοικίαση κτηρίου γραφείων από συνδεδεμένη εταιρεία.    
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Υπόλοιπα  με θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. 8.957,78            (149.981,21)    (141.023,43)    4.196,22          (193.927,59)    (189.731,37)     

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 62.871,64          (46.228,78)      16.642,86        5.822,71          (29.082,08)      (23.259,37)       

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.951.896,38     (35.216,17)      2.916.680,21   2.835.739,47   (6.968,08)        2.828.771,39   

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS Α.Ε. 892,80               (5.945,89)        (5.053,09)        2.074,20          (3.801,73)        (1.727,53)         

AIRLINK A.E. -                    (4.086,15)        (4.086,15)        -                  (4.130,70)        (4.130,70)         

HRS Μ. ΕΠΕ 1.697,00            -                  1.697,00          1.380,00          -                  1.380,00          

ATTICA MEDIA RMN 9.007,51            -                  9.007,51          9.007,51          -                  9.007,51          

CIVICO LTD 2.112.152,38     -                  2.112.152,38   2.027.998,31   -                  2.027.998,31   

ATTICA MEDIA SERBIA 313.248,49        (375,00)           312.873,49      433.576,81      -                  433.576,81      

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS S.A. 700.000,00        -                  700.000,00      -                  -                  -                   

ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037,60            -                  8.037,60          -                  -                  -                   

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD 411.303,65        -                  411.303,65      411.303,65      -                  411.303,65      

ATTICA - EVA OD 35.335,62          -                  35.335,62        30.153,62        -                  30.153,62        

Σύνολο ενδοεταιρικών 

υπολοίπων

     6.615.400,85      (241.833,20)    6.373.567,65    5.761.252,50      (237.910,18)     5.523.342,32 

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR AE             1.292,39      (176.993,05) (175.700,66)    -                         (40.505,99) (40.505,99)       

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          

PERMIAN HOLDINGS LTD     -                    -                  -                  9.000,05          -                  9.000,05          

Σύνολο υπολοίπων με 

συγγενείς & λοιπές 

συνδεδεμένες εταιρείες

            9.387,13      (176.993,05)      (167.605,92)         17.094,79        (40.505,99)        (23.411,20)

Γενικό σύνολο υπολοίπων      6.624.787,98      (418.826,25)    6.205.961,73    5.778.347,29      (278.416,17)     5.499.931,12 

31.12.2018 31.12.2017

 

Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν 

απαλειφθεί κατά την ενοποίηση. 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

της διοίκησης 13.041,66       112.359,62       13.041,66       112.359,62       

Συναλλαγές με εταιρείες συμφερόντων μελών 

της διοίκησης 297.704,00 170.575,00       50.004,00       4.775,00           

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης -                  -                    -                  -                    

Συναλλαγές με  μετόχους (τόκοι δανείων) 47.397,09       47.376,11         47.397,09       47.376,11         

Υποχρεώσεις προς μετόχους (δάνειο 

μετόχων) 1.047.397,09  1.047.376,11    1.047.397,09  1.047.376,11    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης καθώς και με εταιρείες 

συμφερόντων αυτών αφορούσαν σε αμοιβές παροχής διοικητικών υπηρεσιών βάση 

σύμβασης. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς μετόχους αφορούν χρηματοδότηση η οποία 

χορηγήθηκε από τους κύριους μετόχους της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται 

να χορηγηθεί ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύμφωνα με το 

Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%. Η ισχύς της δανειακής σύμβασης έχει παραταθεί  

μέχρι την 31.12.2019. 
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2.5 ΕΝΟΤΗΤΑ Ε Πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης απασχολούσαν 107 και  

259 άτομα αντίστοιχα, έναντι 125 και 298 άτομα την προηγούμενη χρήση, επομένως κατά την 

τρέχουσα χρήση σημειώθηκε μείωσης προσωπικού 14,40% για την  Εταιρεία και 13,09% στο 

σύνολο του Ομίλου. 

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η μέριμνα για το προσωπικό αποτελεί 

έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Διοίκησης του Ομίλου ο οποίος επιτυγχάνεται με 

την εφαρμογή των παρακάτω βασικών αρχών λειτουργίας της: 

• Ενίσχυση της Εταιρικής συνείδησης.  

• Σωστό εργασιακό περιβάλλον. 

• Αξιοποίηση δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών. 

• Σεβασμός και αλληλεγγύη.  

• Ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 

• Δίκαιο σύστημα αμοιβών. 

  

2.6 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με τις παραγράφους 7 & 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.590.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς 

καταβεβλημένο και αποτελείται από 15.300.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Το αποθεματικό υπέρ άρτιο ποσού 2.179.016,87 ευρώ προέκυψε 

από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής αξίας. 

Οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα σε  σταθερό εισόδημα, είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία μεσαίας και 

μικρής κεφαλαιοποίησης. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν ίδιες μετοχές. 

 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

 Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κατοχή ή μεταβίβαση των μετοχών ή 

υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισής από την Εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από 

Δημόσια Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 

3371/2005  

 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 

του ν. 3556/2007 

Την 31.12.2018 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του 

συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:  
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Επώνυμο Θέση Ποσοστό

MONDADORI INTERNATIONAL S.A. 6.423.990 41,99%

ASOKA HOLDINGS LTD 3.146.737 20,57%

PALLADION SERVICES (OVERSEAS) LIMITED 2.944.852 19,25%  

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου, ούτε 

υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. 

 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν προβλέπονται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό της 

Εταιρείας.  

 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και 

συνεπάγονται περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιώματος ψήφου.  

 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης 

καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20 

Αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. καθώς και την 

τροποποίηση καταστατικού  ισχύουν τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920.  

 

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την 

αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για έκδοση νέων 

μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 

 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας , οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 

λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

 

10. Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το προσωπικό 

οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 

λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης του. 
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2.7 ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4403/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 125/7.7.2016), και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» για την εταιρική χρήση 2018. 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως σκοπό την ρύθμιση του συνόλου των σχέσεων μεταξύ 

των στελεχών, του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της επιχείρησης, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η πλέον αποδοτική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων προς 

το συμφέρον των μετόχων. Επίσης, η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στην διαφύλαξη και 

προώθηση του γενικού εταιρικού συμφέροντος και στον έλεγχο ύπαρξης ιδίων συμφερόντων 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης που ενδεχομένως να αντιβαίνουν τα 

συμφέροντα της εταιρείας. 

Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω, η Εταιρεία Αττικές Εκδόσεις Α.Ε., έχει υιοθετήσει 

τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και όλους τους κανόνες συμπεριφοράς των 

εισηγμένων εταιρειών, όπως ορίζονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και 

τις διατάξεις του Ν. 3016/17.5.2002, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3091/24.12.2002. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζει η επιχείρηση, καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

 

1. Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης αναθεώρησής του 

από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) στις 28 Ιουνίου 2013. Το ΕΣΕΔ 

ιδρύθηκε το 2012 και είναι αποτέλεσμα της σύμπραξης των Ελληνικών Χρηματιστηρίων 

(ΕΧΑΕ) και του ΣΕΒ, που αναγνώρισαν από κοινού τη συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

στη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αδιάκοπη 

μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς. Η κοινή αυτή πρωτοβουλία αποτυπώνεται 

στον Κώδικα ο οποίος εφεξής καλείται Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι 

ανηρτημένος στον ιστότοπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη 

διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/esed 

 

2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. 

Ειδικές διατάξεις του κώδικα που δεν εφαρμόζει η εταιρεία και εξήγηση του λόγου 

μη εφαρμογής. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές επιτάσσονται από τις 

http://www.helex.gr/el/esed
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διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ν.3016/2002 και ν.3693/2008. Οι απαιτήσεις αυτές 

ενσωματώνονται στον μοναδικό γενικά αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εντός της 

Ελληνικής επικράτειας ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο  του 2011 από το ΣΕΒ και 

αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 2013, και τον οποίο  αποφάσισε αυτοβούλως να εφαρμόσει η 

Εταιρεία. Ο συγκεκριμένος κώδικας περιλαμβάνει επίσης πρακτικές, διαδικασίες και αρχές 

επιπλέον των υποχρεωτικών βάση των παραπάνω νόμων. Η Εταιρεία την παρούσα χρονική 

στιγμή αποκλίνει ή δεν εφαρμόζει κάποιες διατάξεις του παραπάνω κώδικα για τις οποίες 

ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση. Σε σχέση  με αυτές τις αποκλίσεις ή και 

εξαιρέσεις η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι την παρούσα χρονική στιγμή δεν κρίνεται 

σκόπιμη η  εφαρμογή τους σε σχέση με το μέγεθος, την μετοχική σύνθεση και την οργανωτική 

δομή της Εταιρείας. 

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή και αιτιολόγηση των αποκλίσεων ή και εξαιρέσεων σε 

σχέση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία: 

 

Μέρος Α – Το Δ.Σ. και τα μέλη του: 

• Το Δ.Σ. δεν έχει συστήσει επιτροπή που να προΐσταται στην διαδικασία 

υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και να προετοιμάζει προτάσεις όσον 

αφορά στις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών. Τα 

μέλη του ΔΣ προτείνονται από τους Μετόχους και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων, μέχρι σήμερα με ομόφωνη απόφαση. Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ 

προεγκρίνονται και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέχρι σήμερα με 

ομόφωνη απόφαση. Με βάση αυτά τα δεδομένα η Εταιρεία δεν θεωρεί σκόπιμη στην 

παρούσα χρονική στιγμή την εφαρμογή της  παραπάνω διάταξης.  

• Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών 

δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. 

• Δεν έχει καταρτισθεί επιπλέον κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς οι 

αρμοδιότητες και λειτουργίες αυτού περιλαμβάνονται αναλυτικά στο καταστατικό της 

Εταιρείας. 

• Το Δ.Σ δεν έχει υιοθετήσει ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα 

δράσης το οποίο να δύναται να αναθεωρηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, 

καθώς το Δ.Σ. συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες της Εταιρείας το 

απαιτούν. 

• Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του. Το Δ.Σ. αξιολογείται από την 

Ετήσια Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν κρίνεται 

σκόπιμη η υιοθέτηση επιπλέον διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ. και των επιτροπών του.            
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Μέρος Β – Εσωτερικός Έλεγχος: 

• Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου καθώς τα 

καθήκοντα του και οι αρμοδιότητες της έχουν καθοριστεί με σαφήνεια από τις 

διατάξεις του ν.3693/2008 οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και από την Εταιρεία. 

 

Μέρος Γ – Αμοιβές: 

• Δεν έχει θεσμοθετηθεί Επιτροπή Αμοιβών. Η έγκριση των αμοιβών εναπόκειται 

στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ως εκ τούτου η σύσταση της εν λόγω 

επιτροπής δεν έχει κριθεί ως σκόπιμη.  

       

Μέρος Δ – Σχέσεις με τους μετόχους: 

• Δεν υπάρχει κάποια απόκλιση 

 

3. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των 

προβλέψεων του νόμου. 

Η Εταιρεία την τρέχουσα χρονική στιγμή δεν εφαρμόζει πρακτικές επιπλέον των 

προβλέψεων του νόμου.      

     

4. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας (ΣΕΕ) περιλαμβάνει ένα σύνολο από 

ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της 

αξιοπιστίας των καταστάσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχονται προς την 

Διοίκηση και το επενδυτικό κοινό. 

Στοιχεία του συστήματος αυτού αποτελούν, η συγκεκριμένη οργανωτική δομή της οικονομικής 

διεύθυνσης που εξασφαλίζει το διαχωρισμό λειτουργιών και καθηκόντων μεταξύ του 

λογιστηρίου και του τμήματος σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την 

αποφυγή ασυμβίβαστων ρόλων, το σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα της Εταιρείας το 

οποίο εξασφαλίζει  άμεση και έγκυρη πληροφόρηση προς τις οικονομικές υπηρεσίες και την 

διοίκηση, καθώς και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που επισκοπεί και αξιολογεί το ΣΕΕ, 

μέσω της εφαρμογής του ετήσιου ελεγκτικού πλάνου. 

Η οικονομική πληροφόρηση που παρέχεται προς την Διοίκηση είναι σε μηνιαία βάση και 

περιέχει επιμέρους αναλύσεις και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τον προϋπολογισμό που 

έχει εγκριθεί αλλά και σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης. Οι 

οικονομικές καταστάσεις χρηματοοικονομικής αναφοράς συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για λόγους αναφοράς προς την Διοίκηση και το επενδυτικό κοινό, 

σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.      
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Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συγκροτήθηκε σύμφωνα με το ν. 3016/2002. Αρμόδιος για 

την τήρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ενεργεί  ως ανεξάρτητο όργανο ελέγχου, έτσι ώστε κατά την άσκηση 

των καθηκόντων του να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος για την τήρηση του Εσωτερικού 

Κανονισμού, του καταστατικού και της σχετικής νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς 

και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. 

Τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι τα παρακάτω: 

 

• Συντάσσει τα προγράμματα ελέγχων. 

• Διεξάγει ελέγχους οικονομικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς, τεχνικούς, παραγωγής 

και γενικά ελέγχει όλες τις λειτουργίες, σύμφωνα με τα προγράμματα ελέγχων, τους 

κανονισμούς και της διαδικασίες της Εταιρείας. 

• Συντάσσει τις εκθέσεις ελέγχου, τις οποίες και υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου και 

στην Διοίκηση. 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Διοίκησης που προέκυψαν από τη 

συζήτηση των εκθέσεων.      

Αναφέρεται στο Δ.Σ. της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου και συνεργάζεται με τους 

εξωτερικούς ελεγκτές και τα εξής άλλα τμήματα της Εταιρείας: 

• Εξυπηρέτησης Μετόχων 

• Εταιρικών Ανακοινώσεων 

• Νομική Υπηρεσία 

• Οικονομική Διεύθυνση 

 

5. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων 

των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους 
 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν 

και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για : 

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού. 

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. 

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

στ) Εκλογή ελεγκτών. 

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. 

η) Διάθεση καθαρών κερδών. 
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θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 

τακτικά στην έδρα της Εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή 

άλλου δήμου, όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Καθώς οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται  και στην περιφέρεια του 

δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξομοιώνονται μ'αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. 

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η 

ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς 

και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη 

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, 

ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις καθώς και της έκθεσης ελεγκτών. 

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν 

βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως 

των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία στην Εταιρεία, στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε 

(5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της 

Συνέλευσης. 

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων 

πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος 

στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στην έδρα της 

Εταιρείας, σε εμφανή θέση, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος 

όπως, τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και 

ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 
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 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρος επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 

Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, 

με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης 

οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που 

εκπροσωπείται σ'αυτή. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : 

α) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

β) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση  ή διάλυση της 

Εταιρείας. 

γ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. 

δ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. 

ε) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. 

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών. 

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στη πρώτη συνεδρίαση μέσα 

σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) 

τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σ'αυτή 

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 

όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 
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6. Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τυχών 

άλλων οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας 

 

• Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) - Σύνθεση 
 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από  οκτώ  μέλη. Η Γενική 

Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον 

αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια 

της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού 

αριθμού των μελών του. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι 

ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας για  τριετή θητεία  που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική 

Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την τετραετία. 

 

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 21.6.2018 εξελέγησαν τα μέλη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου, με διάρκεια θητείας  έως την 10.9.2021, ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Enrico Vigano του Renato Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Carlo Luigi Mandelli Μέλος, μη εκτελεστικό

Oddone Maria Pozzi του Renzo Μέλος, μη εκτελεστικό

Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio Μέλος, μη εκτελεστικό

Νικόλαος Μουζάκης του Σωκράτη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία ώστε να έχει την δυνατότητα 

άσκησης εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της. Για την αποφυγή περιπτώσεων 

σύγκρουσης καθηκόντων, η Εταιρεία υιοθετεί πρακτικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 

που αφορούν κυρίως τον διαχωρισμό των εκτελεστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων των 

μελών του Δ.Σ. 

   

• Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση 

και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης 

αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του 
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εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή με το καταστατικό 

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού συμβουλίου απαριθμούνται 

αναλυτικά στο καταστατικό της Εταιρείας. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί  να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων του εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια και καθώς και την 

εκπροσώπηση της Εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 

Εταιρείας ο οποίος, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, θα έχει το δικαίωμα να 

αναθέτει συγκεκριμένες από τις εξουσίες αυτές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα με έγγραφο 

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 

και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. 

ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, ενώ τα Μη Εκτελεστικά είναι 

επιφορτισμένα με την εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων. 

Ακολούθως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών  μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002: 

 

Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι: 

I. Η διαμόρφωση στρατηγικής κατεύθυνσης, εταιρικών στόχων και επιχειρηματικών 

σχεδίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. 

II. Η διασφάλιση ότι τα Διευθυντικά Στελέχη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων αγοράς σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

πολιτική και η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων 

III. Ο καθορισμός σαφών επιχειρησιακών στόχων και πολιτικών στα ανώτατα 

Διευθυντικά Στελέχη στους επιχειρησιακούς τομείς ευθύνης τους.   

IV. Ο απολογισμός του έργου του επιχειρησιακού τομέα ευθύνης τους και η ενημέρωση 

του Δ.Σ. 

V. Η εξασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της οικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας.  

VI. Η συμμόρφωση  με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της Εταιρείας. 

VII. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας. 

VIII. Η ευθύνη υλοποίησης αποφάσεων της Γ.Σ. 

 

 Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι: 

I. Η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας 

και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. 
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II. Η παρακολούθηση ότι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός για την επίτευξη των εταιρικών 

στόχων είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

III. Η παρακολούθηση της κατάρτισης και υλοποίησης της επιχειρηματικής στρατηγικής 

με βάση την προαγωγή των Εταιρικών συμφερόντων και η αξιοποίηση όσο το 

δυνατόν ποιο αποδοτικά των οικονομικών πόρων που διαθέτει η Εταιρεία.   

IV. Τα μη εκτελεστικά μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν κατά την κρίση τους 

χωριστά ή από κοινού αναφορές και εκθέσεις χωριστά από τις αντίστοιχες του Δ.Σ. 

στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.    

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής, 

παντός Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, των τραπεζών, των πάσης 

φύσεως Οργανισμών και Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και δεσμεύεται για 

κάθε πράξη και ενέργειά της, έχοντας δικαίωμα υπογραφής. Επίσης , έχει την δυνατότητα να 

αναθέτει με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση την άσκηση μεμονωμένων κάθε φορά εξουσιών σε 

τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

• Σύγκλιση του Δ.Σ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο 

νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης, το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του Προέδρου του, να συνεδριάζει στον 

Μιλάνο Ιταλίας ή σε άλλη πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στην οποία η Εταιρεία έχει 

παρουσία.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην 

ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,  εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με 

τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του από 

τον Αντιπρόεδρο ή αλλιώς από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο 

συγκαλείται οποτεδήποτε από το Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του κατά τους 

ορισμούς του άρθρου 20 Κ.Ν. 2190/20. 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφανίζονται οι παρουσίες των μελών του Δ.Σ. κατά τις 

συνεδριάσεις του έτους 2018: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 23 0

2 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ 23 0

3 ENRICO VIGANO 23 0

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 23 0

5 ODDONE MARIA POZZI 21 0

6 CARLO LUIGI MANDELI 23 0

7 CRISTIANA TETTAMANZI 23 0

8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 23 0  
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• Αμοιβές και Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. 

 
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της 

ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή 

αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με 

ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α Ν. 2190/1920, δάνεια της εταιρείας προς τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους 

συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 

τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω 

απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για την παροχή 

πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή 

ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.  

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων 

επιτρέπεται μόνο εφόσον : αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η 

εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου 

παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα 

ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με 

απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα 

με την επόμενη περίπτωση γ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η 

οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 

τουλάχιστον  το ένα εικοστό (1/20). Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση 

έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση 

της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση, δδ', 

η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη 

διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα 

του άρθρου 7β Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη 

δημοσιότητα αυτή.  Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε άλλων 

συμβάσεων της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής 

συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των 

ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής συνέλευσης 

δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα 

τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή μπορεί 

να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν 

μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη 

συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 
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• Απαγόρευση Ανταγωνισμού 
 

Μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνέλευσης, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους 

λογαριασμό ή ως εκπρόσωποι άλλων εταιρειών, στην Ελλάδα, ή σε άλλες χώρες, όπου 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στη Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Λευκορωσία, 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρο, Fyrom, Μολδαβία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ουκρανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, έστω και εάν δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί εκεί η 

Εταιρεία, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να 

μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες ή να είναι μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών που 

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς και που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ή 

σε άλλες χώρες, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ή στις προηγουμένως αναφερόμενες 

χώρες, έστω και εάν δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί εκεί η Εταιρεία. 

 

• Επιτροπή Ελέγχου 
 

Η επιτροπή ελέγχου αποτελεί μέρος του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται 

από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του 

οργάνου διοίκησής της. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής 

Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 

 

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 21.06.2018 εξελέγησαν τα τρία μέλη που 

συγκροτούν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 44 του νόμου 

4449/2017 επιλέγοντας ως Πρόεδρο της επιτροπής το ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Τρουπάκη, ο οποίος, κατά την κρίση της Συνέλευσης, 

διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν η κυρία Χριστιάνα 

Tettamanzi, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο κος Νικόλαος Μουζάκης, ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Σκοπός της επιτροπής ελέγχου είναι: 

I. Η παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

II. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η 

παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών 

της ελεγχόμενης οντότητας. 

III. Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

IV. Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και 

διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του 
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ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη 

οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

Επίσης η πρόταση του οργάνου διοίκησης, της ελεγχόμενης οντότητας, στη Γενική Συνέλευση 

για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, γίνεται μετά από σύσταση της 

Επιτροπής Ελέγχου. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αναφέρει στην 

Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του 

υποχρεωτικού ελέγχου και να επιδώσει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική διάρθρωση 

ή την επιχειρηματική πορεία του Ομίλου από τις 31.12.2018 μέχρι και την ημερομηνία 

έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

Μαρούσι, 23 Απριλίου 2019 

Μετά τιμής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

 36 

3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
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4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

(ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 

 

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

 

 

 

 

 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

που έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση 
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4.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2018-31.12.2018 

 
ΣΗΜ

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Κύκλος εργασιών 4.9.1 31.222.132,72  37.688.442,06  16.462.540,06  22.073.641,38  

Κόστος πωληθέντων 4.9.3 (15.274.887,87) (17.487.256,88) (8.943.383,08)   (10.446.060,02) 

Μικτό κέρδος 15.947.244,85  20.201.185,18  7.519.156,98    11.627.581,36  

Λοιπά έσοδα 138.295,55       407.626,49       42.550,50         230.211,18       

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.9.4 (5.029.310,93)   (5.013.232,36)   (2.408.108,17)   (2.496.365,60)   

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.9.5 (9.043.803,12)   (13.377.298,63) (4.484.565,32)   (8.118.836,56)   

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 2.012.426,35    2.218.280,68    669.033,99       1.242.590,38    

Έσοδα από μερίσματα -                    -                    125.000,00       200.000,00       

Κέρδη/Ζημίες αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων
4.9.17 (6.770,40)          (891,16)             -                    -                    

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 4.9.7 (1.022.650,48)   (1.010.670,55)   (578.842,67)      (579.221,79)      

Κέρδη προ φόρων 983.005,47       1.206.718,97    215.191,32       863.368,59       

Φόρος εισοδήματος 4.9.8 (744.354,94)      (483.587,55)      (130.452,52)      (147.130,47)      

Κέρδη μετά από φόρους 238.650,53       723.131,42       84.738,80         716.238,12       

Κατανέμονται σε :

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 329.249,38       828.041,38       84.738,80         716.238,12       

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (90.598,85)        (104.909,96)      -                    -                    

238.650,53       723.131,42       84.738,80         716.238,12       

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

Βασικά & απομειωμένα (σε ευρώ) 4.9.9 0,0215              0,0541              0,0055              0,0468              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Oι σημειώσεις στις σελίδες 46 μέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
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4.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.1.2018-31.12.2018 

 

1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Κέρδη μετά από φόρους 238.650,53       723.131,42       84.738,80         716.238,12       

Λοιπά συνολικά έσοδα

Στοιχεία που θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή 

επ ιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (365,05)             (18.543,41)        -                    -                    

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(Ζημίες) 29.347,85         (14.354,07)        18.365,57         (14.910,00)        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
28.982,80         (32.897,48)        18.365,57         (14.910,00)        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 267.633,33       690.233,94       103.104,37       701.328,12       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

αποδιδόμενα σε:

 - Ιδιοκτήτες μητρικής         355.358,97         797.234,13         103.104,37         701.328,12 

 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (87.725,63)        (107.000,19)      -                    -                    

267.633,34       690.233,94       103.104,37       701.328,12       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Oι σημειώσεις στις σελίδες 46 μέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
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4.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4.9.11 9.955.431,54     9.969.635,01       1.251.517,92          1.263.744,88        

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4.9.12 271.844,09        326.901,72          85.130,42               94.286,65             

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 4.9.13 -                     -                       15.527.012,86        16.227.012,86      

Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες 4.9.16 3.964,00            3.964,00              3.090,00                 3.090,00               

Λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα 4.9.17 11.532,00          18.302,40            -                          -                        

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.9.18 159.542,19        163.755,19          2.556.006,79          2.572.327,11        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.9.19 3.154.628,35     3.590.192,12       1.241.200,76          1.479.040,34        

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 13.556.942,17   14.072.750,44     20.663.958,75        21.639.501,84      

Αποθέματα 4.9.20 1.194.500,54     1.281.166,69 839.082,08 876.432,65

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.9.21 9.614.333,84     9.881.358,36 7.081.321,06 7.155.204,65

Λοιπές απαιτήσεις 4.9.22 2.783.626,86     3.836.218,20 2.501.084,57 2.379.516,55

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.9.23 4.951.945,08     5.367.386,10       1.986.101,24          2.848.650,09        

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 18.544.406,32   20.366.129,35     12.407.588,95        13.259.803,94      

Σύνολο Ενεργητικού 32.101.348,49   34.438.879,79     33.071.547,70        34.899.305,78      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.9.24 4.590.000,00     4.590.000,00       4.590.000,00          4.590.000,00        

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 4.9.24 2.179.016,87     2.179.016,87       2.179.016,87          2.179.016,87        

Αποθεματικά 4.9.25 6.537.814,82     6.460.169,73       6.010.943,22          5.992.577,65        

Αποθεματικά συν/κών διαφορών μετατροπής ισολογισμού 

εταιρειών εξωτερικού 4.9.25 281.441,45        281.773,46          -                          -                        

Αποτελέσματα εις νέον (8.707.585,07)    (8.985.630,93)      2.432.533,70          2.347.794,90        

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

Μητρικής 4.880.688,07     4.525.329,13       15.212.493,79        15.109.389,42      

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (170.629,66)       42.095,96            -                          -                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.710.058,41     4.567.425,09       15.212.493,79        15.109.389,42      

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.9.26 6.671.888,56     6.860.054,33       4.721.333,34          4.708.000,00        

Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω

συνταξιοδότησης 4.9.27 968.821,69        1.290.352,69       576.540,01             693.005,01           

Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.113,00            -                       5.113,00                 -                        

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.645.823,25     8.150.407,02       5.302.986,35          5.401.005,01        

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.9.28 6.522.476,39     7.989.179,55       4.158.394,90          5.443.751,69        

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 95.180,11          202.410,55          -                          99.888,03             

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.9.29 3.809.861,70     3.461.072,42       2.158.458,34          2.068.486,44        

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.9.26 9.317.948,63     10.068.385,16     6.239.214,32          6.776.785,19        

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 19.745.466,83   21.721.047,68     12.556.067,56        14.388.911,35      

Σύνολο Υποχρεώσεων 27.391.290,08   29.871.454,70     17.859.053,91        19.789.916,36      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 32.101.348,49   34.438.879,79     33.071.547,70        34.899.305,78      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

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 2017 4.590.000,00    2.179.016,87    6.432.541,53      298.638,69          (9.772.102,06)     3.728.095,03     349.096,12      4.077.191,15  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      -                      828.041,38          828.041,38        (104.909,97)     723.131,41     

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    (13.942,04)          (16.865,23)          -                      (30.807,27)         (2.090,21)         (32.897,48)      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά από φόρους -                    -                    (13.942,04)          (16.865,23)          828.041,38          797.234,11        (107.000,18)     690.233,93     

Διανεμηθέντα Μερίσματα -                    -                    -                      -                      -                      -                     (200.000,00)     (200.000,00)    

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -                    41.570,24           -                      (41.570,24)          -                     -                   -                  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017 4.590.000,00    2.179.016,87    6.460.169,73      281.773,46          (8.985.630,93)     4.525.329,13     42.095,96        4.567.425,09  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018 4.590.000,00    2.179.016,87    6.460.169,73      281.773,46          (8.985.630,93)     4.525.329,13     42.095,96        4.567.425,09  

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      -                      329.249,38          329.249,38        (90.598,85)       238.650,53     

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    26.441,58           (332,01)               -                      26.109,57          2.873,23          28.982,80       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά από φόρους -                    -                    26.441,58           (332,01)               329.249,40          355.358,97        (87.725,63)       267.633,34     

Διανεμηθέντα Μερίσματα -                    -                    -                      -                      -                      -                     (125.000,00)     (125.000,00)    

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -                    51.203,50           -                      (51.203,50)          -                     -                   -                  

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 4.590.000,00    2.179.016,87    6.537.814,82      281.441,45          (8.707.585,07)     4.880.688,07     (170.629,66)     4.710.058,41  

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 2017 4.590.000,00    2.179.016,87    6.007.487,65      1.631.556,78       14.408.061,30     

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      716.238,12          716.238,12          

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    (14.910,00)          -                      (14.910,00)          

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά από φόρους -                    -                    (14.910,00)          716.238,12          701.328,12          

Διανεμηθέντα Μερίσματα -                    -                    -                      -                      -                      

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -                    -                      -                      -                      

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2017 4.590.000,00    2.179.016,87    5.992.577,65      2.347.794,90       15.109.389,42     

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018 4.590.000,00    2.179.016,87    5.992.577,65      2.347.794,90       15.109.389,42     

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους -                    -                    -                      84.738,80            84.738,80            

Λοιπά συνολικά έσοδα -                    -                    18.365,57           -                      18.365,57            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

περιόδου μετά από φόρους -                    -                    18.365,57           84.738,80            103.104,37          

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018 4.590.000,00    2.179.016,87    6.010.943,22      2.432.533,70       15.212.493,79      

 

 

Oι σημειώσεις στις σελίδες 46 μέχρι 87 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 
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4.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ της 31.12.2018  (έμμεση μέθοδος)  

   

 

1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 983.005,47 1.206.718,97 215.191,32 863.368,59

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 89.928,20 133.354,64             38.685,47 71.914,52

Προβλέψεις (413.138,02) 277.756,83             (179.000,77) 66.059,95

Συναλλαγματικές διαφορές (365,05) (18.543,41)              -                              -                         

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας 6.770,40                891,16                    (125.000,00)                (200.000,00)           

Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα) 1.022.650,48 1.010.670,55          578.842,67 579.221,79

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 137.986,02 (39.388,71)              63.005,94 (45.304,59)

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.406.737,22 1.288.795,11          731.383,29 1.426.264,75

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.112.800,88) (888.956,26)            (1.190.274,29) (819.427,87)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.037.071,83) (1.097.248,45)         (692.890,93) (721.170,35)

Καταβεβλημένοι φόροι (429.294,98)           (496.740,76)            -                              -                         

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 654.407,03 1.377.309,67 (560.057,30) 1.220.926,79

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων -                         (90,00)                     -                              (90,00)                    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών (26.079,06) (186.492,42)            (17.302,28)                  (143.767,00)           

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 5.411,96                117.150,00             -                              117.150,00            

Τόκοι εισπραχθέντες 14.421,35              86.577,90               114.048,26                 141.948,56            

Μερίσματα εισπραχθέντα -                         -                          125.000,00                 200.000,00            

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (6.245,75) 17.145,48 221.745,98 315.241,56

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων (938.602,30) (525.648,71)            (524.237,53)                (467.845,61)           

Μερίσματα πληρωθέντα (125.000,00)           (200.000,00)            -                              -                         

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (1.063.602,30) (725.648,71) (524.237,53) (467.845,61)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (415.441,02) 668.806,44 (862.548,85) 1.068.322,74

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 5.367.386,10 4.698.579,66 2.848.650,09 1.780.327,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.951.945,08 5.367.386,10 1.986.101,24 2.848.650,09

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

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 έχει οριστεί ο δήμος 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 ), διαδικτιακών τόπων, 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 – Maison Figaro – Celebrity - Shape – Top Hotels – Esquire – Mirror – 

Harper’s Bazaar – Τηλεθεατής – Τηλέραμα. 

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

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 23η Απριλίου 2019. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 

αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 21.6.2018 εξελέγησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με διάρκεια θητείας  

έως τις 10.9.2021, ως εξής: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Θεοχάρης Φιλιππόπουλος του Αλέξανδρου Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Enrico Vigano του Renato Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Νικόλαος Πανόπουλος του Χρήστου Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Carlo Luigi Mandelli Μέλος, μη εκτελεστικό

Oddone Maria Pozzi του Renzo Μέλος, μη εκτελεστικό

Χριστιάνα Tettamanzi του Biagio Μέλος, μη εκτελεστικό

Νικόλαος Μουζάκης του Σωκράτη Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Στέφανος Τρουπάκης του Σπυρίδωνα Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ΑΤΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 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 κατέχει  το 41,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
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Η δομή του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 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 και η θυγατρική 

της:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Βουλγαρία 68,84% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ATTICA -EVA  AD ΕΚΔΟΣΕΙΣ Βουλγαρία 44,75% ΕΜΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

CIVICΟ LTD και οι θυγατρικές 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

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ
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4.7 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

(Δ.Π.Χ.Π.) 

4.7.1 Βάση Παρουσίασης 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ‘’Δ.Π.Χ.Α.’’ 

(International Financial Reporting Standards “IFRS’’) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές διερμηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”), τα 

οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ισχύουν κατά την ημερομηνία προετοιμασίας των οικονομικών 

καταστάσεων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.     

Κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου, όπως περιγράφονται στη 

σημείωση 4.8 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 βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και οι 

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

 

Έλεγχοι απομείωσης της αξίας των συμμέτοχων της Εταιρεία, της υπεραξίας του Όμιλο και των σημάτων 

Η Διοίκηση διενεργεί έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της Εταιρείας, της υπεραξίας του Όμιλο και των σημάτων, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης και τουλάχιστον σε ετήσια βάση σύμφωνα με την λογιστική πολιτική του Ομίλου. Εφόσον 

υφίσταται ανάγκη απομείωσης εκτιμά το ύψος αυτής συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο ποσό της συμμετοχής και 

της μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί η υπεραξία και το σήμα. Το ανακτήσιμο ποσό της 

συμμετοχής και της εξεταζόμενης μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσης της (value in 

use). Ο εν λόγω προσδιορισμός βασίζεται σε εκτιμήσεις και υποκειμενικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τα 

προβλεπόμενα αποτελέσματα, τις μελλοντικές ταμειακές ροές και την επιλογή κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου.     

 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού   

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την 

υιοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση 

του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται 

εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές στο βαθμό που είναι 

πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι επαρκή για συμψηφισμό έναντι των προσωρινών αυτών διαφορών. Σημαντικές 

εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που 

μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση το πιθανό χρονοδιάγραμμα και το επίπεδο των μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε 

συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές.  

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος  

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. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές 

εκτιμήσεις. Ο ακριβής καθορισμός του φορολογητέου εισοδήματος είναι αβέβαιος για πολλές συναλλαγές και υπολογισμούς. 

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου έχει προσδιοριστεί με βάση τις καλύτερες δυνατές 

εκτιμήσεις της Διοίκησης για τις μελλοντικές εκβάσεις των φορολογικών ελέγχων. 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή 

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η 

Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 

συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτικής.  

 

Ενδεχόμενες ζημίες από εκκρεμοδικίες 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Ο καθορισμός των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και ερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.  

 

4.7.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) 

 

Εφαρμογή νέων και τροποποιημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

Νέα και τροποποιημένα Δ.Π.Χ.Α. που επηρεάζουν τα ποσά ή/και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  

 

Α) Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και είναι 

υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. 
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Τίτλος

Ημερομηνία Εφαρμογής – 

ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα (2014) 1 Ιανουάριος 2018

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 1 Ιανουάριος 2018

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 1 Ιανουάριος 2018

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Ταξινόμηση και επιμέτρηση των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών 1 Ιανουάριος 2018

Δ.Π.Χ.Α. 4 (Τροποποίηση) Εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα με το Δ.Π.Χ.A. 4 

Ασφαλιστήρια συμβόλαια 1 Ιανουάριος 2018

Δ.Λ.Π. 40 (Τροποποίηση) Μεταφορές από και προς Επενδύσεις σε Ακίνητα  1 Ιανουάριος 2018

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε Δ.Π.Χ.Α. 2014-2016 – Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 & ΔΛΠ 28 1 Ιανουάριος 2018

Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος 1 Ιανουάριος 2018  

 

Πέρα από το Δ.Π.Χ.Α. 15 και το Δ.Π.Χ.Α. 9, για τα οποία γίνεται ξεχωριστή αναφορά παρακάτω, τα υπόλοιπα πρότυπα και 

τροποποιήσεις προτύπων που είναι υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση δεν έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του 

ΔΛΠ 39. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει 

ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 στην τρέχουσα χρήση, Ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν την αναδρομική εφαρμογή 

του προτύπου.  

Ο Όμιλος εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α. 9 για την απομείωση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα 

υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. Επίσης ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν αναδρομικά τις απαιτήσεις του 

Δ.Π.Χ.Α. 9 σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών τους συμβάσεων.    

Η εφαρμογή του νέου προτύπου δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, 

συνεπώς δεν υπήρξαν προσαρμογές στα σχετικά κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 στην τρέχουσα χρήση, Ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν την αναδρομική εφαρμογή 

του προτύπου. Μετά από ενδελεχή επισκόπηση των συμβάσεων του Ομίλου με τους πελάτες του, προέκυψε ότι οι λογιστικές 

πολιτικές που ακολουθούνται είναι σύμφωνες με αυτές που προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 15, συνεπώς δεν υπήρξαν προσαρμογές στα 

κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. Η μόνη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις, είναι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 

προβλέπονται από το πρότυπο. 

 

Β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

Τίτλος

Ημερομηνία Εφαρμογής – 

ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις 1 Ιανουάριος 2019

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 Ιανουάριος 2021

Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος 1 Ιανουάριος 2019

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης» 1 Ιανουάριος 2019

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 Ιανουάριος 2019

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»

Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 Ιανουάριος 2019

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»

 Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Ιανουάριος 2019

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)

 Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Ιανουάριος 2019  
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Η Διοίκηση, έχοντας αξιολογήσει τις επίπτωσης από την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και τροποποιήσεων στα Δ.Π.Χ.Α. 

δεν αναμένει σημαντικές επιπτώσεις. Σε σχέση με την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις καθώς η σημαντικότερη σύμβαση μίσθωση είναι ετήσιας διάρκειας.   

 

4.8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

4.8.1 Βάση Ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης  περιλαμβάνουν την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. 

Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία, είτε με την κατοχή 

της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε με την εξάρτησή τους από την τεχνογνωσία που 

τους παρέχει ο Όμιλος. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος μέχρι την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

 

Κατά την εξαγορά της θυγατρικής, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, καθώς και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της θυγατρικής, 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Σε περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μεγαλύτερη της εύλογης αξίας, η διαφορά αναγνωρίζεται ως 

υπεραξία. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία κτήσης είναι μικρότερη της εύλογης αξίας, η διαφορά πιστώνεται στα 

αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία αποκτήθηκε το στοιχείο. Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας εμφανίζονται στην 

αναλογία της μειοψηφίας στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν. 

Οι αποκτήσεις θυγατρικών λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της αγοράς. Τα αποτελέσματα χρήσης θυγατρικών, οι οποίες 

αποκτώνται ή πωλούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης, συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, από την ημερομηνία απόκτησης τους ή μέχρι την ημερομηνία  πώλησής τους, αντίστοιχα.   

Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνονται αναμορφώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, προκειμένου τα κονδύλια να 

είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου. Κατά την ενοποίηση, όλες οι 

διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη και ζημίες μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Στις 

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

τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει σε ετήσια βάση ή/και οποτεδήποτε 

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

προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσης τους (value in use).   

 

4.8.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
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της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων 

συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 

(γ) Εταιρείες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει νόμισμα 

υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου 

γίνεται ως εξής: 

i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

ii. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της περιόδου.  

iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της 

καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση εξωτερικού αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση εταιρείας εξωτερικού, οι 

συσσωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από την 

πώληση. Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικών εταιριών στο 

εξωτερικό, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εξωτερικού και μετατρέπονται με βάση την τιμή 

συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 

 

4.8.3 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους, μειωμένες κατά τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η διοίκηση επανεξέτασε την ωφέλιμη ζωή των παγίων, και 

επαναπροσδιόρισε τους συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν ανα κατηγορία παγίων από 1.1.2015 ως εξής: 

 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 6-12% 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

Μεταφορικά μέσα   10% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10%-20% 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές 

μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
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4.8.4 Ασώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

• Υπεραξία 

Η υπεραξία  αντιπροσωπεύει τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την απόκτηση μεριδίων συμμετοχής σε θυγατρικές και συγγενείς 

επιχειρήσεις, πέραν της εύλογης αξίας των κατ’ αναλογία αποκτηθέντων επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεών τους. Η υπεραξία, που σχετίζεται με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004, 

απεικονίζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό στις ασώματες ακινητοποιήσεις και δεν αποσβένεται αλλά απομειώνεται αν 

συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η 

απομείωση. Η υπεραξία σε σχέση με επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις απεικονίζεται ως μέρος της αξίας της επένδυσης. 

Για τη διενέργεια των ελέγχων απομείωσης το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Η 

μονάδα ταμειακών ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ροές. Ζημιές 

απομείωσης που σχετίζονται με την υπεραξία δεν αναστρέφονται σε μελλοντικές περιόδους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί έλεγχο για 

απομείωση υπεραξίας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρήσης και οποτεδήποτε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης. 

Η υπεραξία σε σχέση με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που προέκυψε πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004 - 

ημερομηνία μετάβασης στα ∆ΛΠ - αποσβέσθηκε ολοσχερώς με την κατ’ ευθείαν καταχώρησή της στα αποτελέσματα εις νέο. 

• Σήματα 

Τα σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, δεν αποσβένονται αλλά αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, γίνεται πρόβλεψη 

απομείωσης της αξίας τους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί έλεγχο για απομείωση στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρήσης και οποτεδήποτε 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απομείωσης. 

4.8.5 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, η Διοίκηση εξετάζει τη  λογιστική αξία των ενσώματων και ασώματων 

ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, περιλαμβανομένης και της υπεραξίας, προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται 

ένδειξη απομείωσής τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι 

ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζημιάς από την απομείωση της αξίας του (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση).  Όταν δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτιμά την 

ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει.  Ο έλεγχος απομείωσης γίνεται οποτεδήποτε 

υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων. 

Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του μείον τα έξοδα για να 

πραγματοποιηθεί η πώλησή του (fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης του (value in use). Για τον υπολογισμό της αξίας 

χρήσης του στοιχείου, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα, 

προ-φόρου εισοδήματος, προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς όσον αφορά στην 

διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. 

Αν η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών εκτιμάται ότι είναι μικρότερη από 

το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό μειώνεται μέχρι την ανακτήσιμη αξία του. Η ζημιά απομείωσης της αξίας του 

αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσματα της χρήσης. 

Όταν, μεταγενέστερα, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε το αυξημένο αυτό λογιστικό 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

54 

υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να μην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε 

αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα 

προηγούμενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσματα της 

χρήσεως. Η ζημιά που προκύπτει από την απομείωση της υπεραξίας αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα της χρήσης και 

δεν αναστρέφεται σε επόμενες περιόδους.  

4.8.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος 

ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.   

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης, παραγωγής και 

μεταφοράς τους στο χώρο αποθήκευσης τους. Η Θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Τηλέραμα Α.Ε. ακολουθεί την μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους από την οποία δεν προκύπτουν ουσιαστικές διαφορές για τον Όμιλο. 

Προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα αποθέματα και καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης που εμφανίζονται. 

4.8.7 Χρηματοοικονομικά μέσα  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από την στιγμή που ο Όμιλος 

καθίσταται συμβαλλόμενος του χρηματοοικονομικού μέσου. Ο Όμιλος  αποαναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο μόνον όταν τα 

συμβατικά δικαιώματα των ταμειακών ροών από το στοιχείο αυτό λήξουν, ή όταν μεταβιβάζει το περιουσιακό στοιχείο και 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας αυτού του στοιχείου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εάν ο 

Όμιλος δεν μεταβιβάζει αλλά παρακρατά ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας και συνεχίζει να ελέγχει το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο, διατηρεί τα δικαιώματά του επί του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει όλες τις τυχόν 

υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,  

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι 

παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα,  

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν 

βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

 Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 

3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας. 

 Τα ποσά που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και αφορούν σε ταμειακά διαθέσιμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, 

εμπορικές δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία προσεγγίζουν τις 

αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  
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4.8.8 Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ο Όμιλος έχει ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει κάποια απαίτηση , σχηματίζει πρόβλεψη για 

απομείωση της απαίτησης η οποία βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που παρουσιάζεται. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει 

το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 9. 

Η επίδραση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δεν κρίθηκε σημαντική στην τελική εκτίμηση της πρόβλεψης επισφάλειας. 

4.8.9 Διαθέσιμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες άμεσης 

ρευστοποίησης επενδύσεις με αρχική λήξη εντός 3 μηνών. 

4.8.10 Κόστος Δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού  καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά. 

4.8.11 Δάνεια Τραπεζών 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

4.8.12 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 

Οι παροχές λόγω συνταξιοδότησης περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες 

και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

εκάστοτε ισολογισμού, από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου ‘’Projected unit credit’’. Για τον υπολογισμό του 

επιτοκίου προεξόφλησης χρησιμοποιείται η μέθοδος της καμπύλης επιτοκίου (Full Yield Curve). Η καμπύλη επιτοκίου (Yield 

Curve) χρησιμοποιεί δεδομένα από δείκτες ομολόγων iBoxx ΑA-rated που παράγονται από την International Index Company.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα, καθαρά από φόρους, 

καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα.  

4.8.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις γίνονται όταν ο Όμιλος μπορεί να διαμορφώσει μία αξιόπιστη εκτίμηση για μία εύλογη νομική ή συμβατική 

υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης και η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  
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4.8.14 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με 

την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

4.8.15 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

4.8.16 Αναγνώριση εσόδου 

Γενικώς το έσοδο αναγνωρίζεται στο τίμημα που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη, όταν έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την σχετική σύμβαση, ενώ η σχετική απαίτηση αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα στο τίμημα καθίσταται οριστικό 

χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης.  

Έσοδα από κυκλοφορία περιοδικών 

Τα έσοδα από κυκλοφορία περιοδικών αφορούν τις πωλήσεις των περιοδικών στο πρακτορείο διανομής τύπου, με σκοπό αυτό να 

τα μεταπωλήσει στα σημεία πώλησης. Το έσοδο από κυκλοφορία αναγνωρίζετε κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του 

εκάστοτε περιοδικού καθαρό από τις αναμενόμενες επιστροφές. Η εκτίμηση των επιστροφών βασίζετε σε ιστορικά δεδομένα και 

στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Όσον αφορά το κόστος διανομής, αυτό αναγνωρίζεται ως έξοδο, καθώς ο Όμιλος είναι ο 

principal της συγκεκριμένης συναλλαγής.  

Έσοδα από διαφήμιση 

Τα έσοδα διαφήμισης αναγνωρίζονται  όταν οι διαφημίσεις δημοσιεύονται στα περιοδικά ή αναμεταδίδονται από τα ραδιόφωνα ή 

τοποθετούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες του Ομίλου.  

Έσοδα από τόκους 

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας αναφορικά με το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρμόσιμο 

πραγματικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις, οι 

οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται με την καθαρή 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. 

Έσοδα από  μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της Μητρικής όταν τα δικαιώματα των μετόχων έχουν οριστικοποιηθεί 

με την έγκριση της διανομής των μερισμάτων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της επενδυσιοδόχου εταιρείας.  

Λοιπά έσοδα  

Τα λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται όταν παρασχεθεί η σχετική υπηρεσία ή παραδοθεί το σχετικό προϊόν. 

4.8.17 Η Εταιρεία  ως μισθωτής-εκμισθωτής. 

Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή, 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται καταχωρούνται στα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια 

της μίσθωσης, καθώς αυτή θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική μέθοδος καταχώρησης των μισθωμάτων. 
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4.8.18 Φορολογία 

Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας της περιόδου 

και αφορά τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο κάθε μίας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, βάσει της 

ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας της χώρας λειτουργίας τους. 

Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήματος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου. Το 

φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, διότι 

αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που 

ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Αναβαλλόμενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήματος που θα καταβληθεί ή είναι επιστρεπτέο σε μελλοντικές περιόδους 

και αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό και της φορολογικής βάσης του. Φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός 

από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα 

φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις αφορούν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες.  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές 

και συγγενείς, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό 

ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού ή ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και μειώνεται κατά το ποσό το οποίο δεν είναι πλέον πιθανό να ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιμώνται με φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν οι εταιρείες έχουν νόμιμο δικαίωμα να 

συμψηφίσουν τα καταχωρηθέντα ποσά και επιπλέον προτίθενται είτε να εξοφλήσουν/τακτοποιήσουν το καθαρό υπόλοιπο είτε να 

εισπράξουν την απαίτηση και να εξοφλήσουν την υποχρέωση συγχρόνως. 

4.8.19 Συνέχιση των δραστηριοτήτων 

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

του Ομίλου. Για τις θυγατρικές εταιρίες Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε., HRS M. ΕΠΕ και Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. που περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων των άρθρων 47 ή και 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι σωρευμένες ζημιές τους χρηματοδοτούνται κυρίως από τραπεζικό 

δανεισμό που εξασφαλίζεται χάρη στην στήριξη του Ομίλου. Για τις θυγατρικές Attica Media Serbia LTD, Attica Media Bulgaria 
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Civico Ltd και Attica – Eva O.D. συντρέχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις βάσει της τοπικής νομοθεσίας. 

Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η συνέχιση των δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων Εταιριών είναι εξασφαλισμένη λόγω της 

δέσμευσης των κύριων μετόχων της μητρικής εταιρείας να στηρίξουν οικονομικά τον Ομίλου στο προβλεπτό μέλλον.   

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 στην καθαρή τους θέση που περιλαμβάνεται 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. 

 

4.8.20 Πορεία εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας μειώθηκε κατά 5,6 εκ. ευρώ ήτοι ποσοστό 25% και του ομίλου κατά 6,5 εκ. ευρώ ήτοι 

ποσοστό 17%.  

Η μείωση του κύκλου εργασιών προήλθε στο σύνολό της από τις έντυπες εκδόσεις της Μητρικής και του Ομίλου, κατά κύριο λόγο 

από μείωση των εσόδων κυκλοφορίας των επιλεκτικών εκδόσεων με dvd τηλεοπτικών σειρών των τηλεοπτικών περιοδικών 

Τηλεθεατής (μητρική / όμιλος) και Τηλέραμα (όμιλος) και οι οποίες λόγω της υψηλής τιμής τους  (συνήθης τιμή 5,9-7,9 €) σε σχέση 

με τις αντίστοιχες βασικές εκδόσεις των ίδιων τίτλων (1,5€)  επηρεάζουν σημαντικά το συγκεκριμένο οικονομικό μέγεθος . Πτωτικά 

κινήθηκαν και τα διαφημιστικά έσοδα των εντύπων της Μητρικής και του Ομίλου σε αντίθεση με τα διαφημιστικά έσοδα των 

ραδιοφωνικών σταθμών και των ηλεκτρονικών μέσων τα οποία κινήθηκαν θετικά. 

 

Τα αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και 

της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό  10,60% και 46,16 % αντίστοιχα και ανήλθαν για τον Όμιλο σε 2.102 χιλ. ευρώ 

έναντι 2.352 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση και για την Εταιρεία σε 708 χιλ. ευρώ έναντι  1.315 χιλ. ευρώ την προηγούμενη 

χρήση , καθώς πέραν της επίπτωσης τη μείωσης των εσόδων επιβαρύνθηκαν: i) με κόστος αποζημιώσεων προσωπικού (μετά την 

αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων ετών κατά 126 χιλ. και 355 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα, ii) με 

πρόσθετη εργοδοτική εισφορά υπολογιζόμενη επί  του κύκλου εργασιών από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας βάσει του ν. 4498/2017 κατά 101 χιλ. και 228 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και τον 

Όμιλο. 
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4.9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.9.1 Κύκλος εργασιών 

 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Τομέας Εσωτερικού 27.499.129,05         33.825.461,59    16.462.540,06      22.073.641,38       

Τομέας Εξωτερικού 3.723.003,67           3.862.980,47      -                       -                         

Σύνολο 31.222.132,72         37.688.442,06    16.462.540,06      22.073.641,38       

Βασικές κατηγορίες αγαθών/υπηρεσιών 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1 - 31.12.2018 1.1-31.12.2017

Έσοδα από κυκλοφορία περιοδικών 14.074.175,00         19.939.994,29    8.680.885,88        13.816.556,31       

Έσοδα από διαφήμιση 11.778.358,80         12.455.148,43    2.993.540,54        3.686.111,92         

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.924.483,15           2.229.821,14      1.913.178,33        1.972.204,76         

Έσοδα παροχής δικαιωμάτων 1.342.034,87           1.468.459,90      1.149.880,86        1.194.907,16         

Έσοδα πώλησης αποθεμάτων 2.103.080,89           1.595.018,30      1.725.054,45        1.403.861,23         

Σύνολο 31.222.132,72         37.688.442,06    16.462.540,06      22.073.641,38       

Χρόνος αναγνώρισης εσόδου

Συγκεκριμένη χρονική στιγμή 27.955.614,69         33.990.161,02    13.399.480,87      18.906.529,46       

Κατά την διάρκεια μιας περιόδου 3.266.518,02           3.698.281,04      3.063.059,19        3.167.111,92         

Σύνολο 31.222.132,72         37.688.442,06    16.462.540,06      22.073.641,38       

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 6.466,31 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 17,16%. 

Ο κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας παρουσίασε  μείωση κατά 5.611,10 χιλ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 25,42%. 

4.9.2 Τομείς δραστηριοτήτων 

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

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέσω θυγατρικών και συγγενών 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 - 31.12.2018
Τομέας 

Εσωτερικού

Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 

ενοποίησης
Ομιλος

Κύκλος εργασιών 27.935.382,30       3.723.146,64         31.658.528,94       436.396,22        31.222.132,72       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 13.731.564,53       1.953.226,65         15.684.791,18       409.903,30        15.274.887,87       

Μικτό κέρδος 14.203.817,77       1.769.919,99         15.973.737,76       26.492,92          15.947.244,84       

Άλλα έσοδα 105.545,55            37.000,00              142.545,55            4.250,00            138.295,55            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 12.280.578,45       1.823.278,52         14.103.856,97       30.742,92          14.073.114,05       

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 2.028.784,87         (16.358,53)            2.012.426,34         -                    2.012.426,34         

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσματα 

(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (646.272,65)           531.851,77            (114.420,88)           (915.000,00)      (1.029.420,88)       

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 1.382.512,22         515.493,24            1.898.005,46         (915.000,00)      983.005,46            

Μείον: Φόρος εισοδήματος 742.428,83            1.926,11                744.354,94            -                    744.354,94            

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 640.083,40            513.567,13            1.153.650,52         (915.000,00)      238.650,52            

1.1 - 31.12.2017
Τομέας 

Εσωτερικού

Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 

ενοποίησης
Ομιλος

Κύκλος εργασιών 34.158.970,64       3.874.980,47         38.033.951,11       345.509,05        37.688.442,06       

Μείον : Κόστος πωληθέντων 15.536.776,54       2.295.989,39         17.832.765,93       345.509,05        17.487.256,88       

Μικτό κέρδος 18.622.194,10       1.578.991,08         20.201.185,18       -                    20.201.185,18       

Άλλα έσοδα 406.256,28            12.050,00              418.306,28            10.679,79          407.626,49            

Μείον : Λειτουργικά έξοδα 16.632.426,86       1.768.783,92         18.401.210,78       10.679,79          18.390.530,99       

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 2.396.023,52         (177.742,84)          2.218.280,68         -                    2.218.280,68         

Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) / Αποτελέσματα 

(έσοδα,έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (575.412,93)           523.851,22            (51.561,71)             (960.000,00)      (1.011.561,71)       

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 1.820.610,59         346.108,38            2.166.718,97         (960.000,00)      1.206.718,97         

Μείον: Φόρος εισοδήματος 408.907,05            74.680,50              483.587,55            -                    483.587,55            

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 1.411.703,54         271.427,88            1.683.131,42         (960.000,00)      723.131,42            

31.12.2018
Τομέας 

Εσωτερικού

Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 

ενοποίησης
Ομιλος

Σύνολο ενεργητικού τομέα 45.659.166,76       7.056.592,53         52.715.759,29       (20.614.410,80) 32.101.348,49       

Σύνολο υποχρεώσεων τομέα 28.097.121,61       6.936.126,82         35.033.248,43       (7.641.958,35)   27.391.290,08       

31.12.2014
Τομέας 

Εσωτερικού

Τομέας 

Εξωτερικού
Σύνολο

Εγγραφές 

ενοποίησης
Ομιλος

Σύνολο ενεργητικού τομέα 47.633.161,99       6.806.972,06         54.440.134,05       (20.001.254,26) 34.438.879,79       

Σύνολο υποχρεώσεων τομέα 29.700.548,08       6.499.708,43         36.200.256,51       (6.328.801,81)   29.871.454,70       

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.600.484,91         134.707,21            3.735.192,12         (145.000,00)      3.590.192,12          
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4.9.3 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Κόστος αποθεμάτων 4.184.179,44           5.185.606,18      3.465.711,05        4.200.672,59         

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 3.998.226,69           4.134.665,84      1.687.328,05        1.943.865,19         

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 6.711.484,35           7.778.208,36      3.599.749,19        4.133.944,91         

Διάφορα έξοδα 421.330,43              506.388,68         216.250,16           272.577,33            

Αποσβέσεις 10.986,83                14.674,17           -                       -                         

Προβλέψεις (51.319,87)               (132.286,35)        (25.655,37)           (105.000,00)           

Σύνολο 15.274.887,87         17.487.256,88    8.943.383,08        10.446.060,02       

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

 

4.9.4 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 

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

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.972.845,69           1.732.529,59      1.101.297,57        1.070.883,85         

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.431.915,31           1.289.232,81      423.404,66           401.046,20            

Παροχές τρίτων 1.260.945,92           1.321.535,83      634.701,25           670.643,90            

Διάφορα έξοδα 564.858,64              614.327,68         300.617,22           359.741,00            

Αποσβέσεις 78.941,37                118.680,47         38.685,47             71.914,52              

Προβλέψεις (280.196,00)             (63.074,02)          (90.598,00)           (77.863,87)             

Σύνολο 5.029.310,93           5.013.232,36      2.408.108,17        2.496.365,60         

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

4.9.5 Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 

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

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.216.849,22           1.407.034,36      399.282,82           573.146,90            

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 7.161.983,79           10.737.706,02    3.715.501,44        6.849.964,57         

Διάφορα έξοδα 687.989,86              759.441,44         373.926,06           446.801,27            

Προβλέψεις (23.019,75)               473.116,81         (4.145,00)             248.923,82            

Σύνολο 9.043.803,12           13.377.298,63    4.484.565,32        8.118.836,56         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά πάγια πολιτική του Ομίλου, στον λογαριασμό αμοιβές και έξοδα τρίτων, περιλαμβάνονται προμήθειες  που υπολογίζονται ως 

ποσοστό επί των εσόδων κυκλοφορίας.  
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4.9.6 Έξοδα Προσωπικού 
Τα έξοδα προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Μισθοί 5.255.412,52           5.687.001,54      2.318.957,97        2.665.607,77         

Εργοδοτικές εισφορές 1.323.013,09           1.233.654,97      628.807,47           588.111,04            

Λοιπές παροχές 7.292,00                  6.480,00             5.792,00               4.950,00                

Αποζημιώσεις 602.204,00              347.093,28         234.351,00           329.227,13            

Μερικό σύνολο 7.187.921,61           7.274.229,79      3.187.908,44        3.587.895,94         

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (280.196,00)             (63.074,02)          (90.598,00)           (77.863,87)             

Σύνολο 6.907.725,61           7.211.155,77      3.097.310,44        3.510.032,07         

Στις 31 Δεκεμβρίου  2018 ο αριθμός εργαζομένων του Ομίλου ήταν 259 άτομα.

Στις 31 Δεκεμβρίου  2018 ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας ήταν 107 άτομα.

Στις 31 Δεκεμβρίου  2017 ο αριθμός εργαζομένων του Ομίλου ήταν 298 άτομα.

Στις 31 Δεκεμβρίου  2017 ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας ήταν 125 άτομα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

4.9.7 Χρηματοοικονομικό κόστος 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Τόκοι δανείων (932.419,33)             (946.440,19)        (642.272,13)         (662.481,66)           

Λοιποί τόκοι & συναφή έξοδα (55.650,07)               (74.450,23)          (22.050,77)           (25.279,98)             

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (49.002,43)               (76.358,03)          (28.568,03)           (33.408,71)             

(1.037.071,83)          (1.097.248,45)     (692.890,93)         (721.170,35)           

Έσοδα κεφαλαίων 3.852,21                  11.193,63           114.048,26           133.269,66            

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 10.569,14                75.384,27           -                       8.678,90                

14.421,35                86.577,90           114.048,26           141.948,56            

(1.022.650,48)          (1.010.670,55)     (578.842,67)         (579.221,79)           

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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4.9.8 Φόρος εισοδήματος (έσοδο)/έξοδο 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης 320.778,32              369.824,68         

Αναβαλλόμενος φόρος 423.576,62              113.762,87         

Σύνολο φόρου χρήσης 744.354,94              483.587,55         

Κέρδη προ φόρων 983.005,47              1.206.718,97      

Φόρος που αναλογεί στον φορολογικό

συντελεστή (Τρέχουσα χρήση 29%) 285.071,56              349.948,49         

Μη εκπ ιπτόμενες δαπάνες 24.610,45                45.054,41           

Επίπτωση διαφορετικού συντ/τη 

σε μερίσματα θυγατρικών εξωτερικού 186.600,00              189.150,00         

Φορολογικές ζημιές για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος 583,56                     (6.468,08)            

Aναβαλλόμενος φόρος φορολογικών ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων 32.742,03                (12.377,12)          

Επίπτωση μεταβολής φορ/κού συντελεστή 403.408,51              -                      

Επίπτωση διαφορετικού συντ/τη 

θυγατρικών εξωτερικού (107.455,30)             (84.070,97)          

Αντιλογισμός πρόβλεψης ανελ. χρήσεων (82.574,98)               (67.263,51)          

Πρόσθετος φόρος εισοδήματος 1.369,11                  69.614,34           

Φόρος εισοδήματος χρήσης (έσοδο)/έξοδο 744.354,94              483.587,56         

ΟΜΙΛΟΣ

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Φόρος εισοδήματος χρήσης (99.885,63)               66.679,07           

Αναβαλλόμενος φόρος 230.338,15              80.451,40           

Σύνολο φόρου χρήσης 130.452,52              147.130,47         

Κέρδη προ φόρων 215.191,32              863.368,59         

Φόρος που αναλογεί στον φορολογικό

συντελεστή (Τρέχουσα χρήση 29%) 62.405,48                250.376,89         

Μη εκπ ιπτόμενες δαπάνες 8.755,74                  14.403,08           

Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος (36.250,00)               (58.000,00)          

Επίπτωση μεταβολής φορολογικού συντελεστή 148.970,12              -                      

Aναβαλλόμενος φόρος φορολογικών ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων -                           (59.649,50)          

Αντιλογισμός πρόβλεψης ανελ. χρήσεων (53.428,82)               -                      

Φόρος εισοδήματος χρήσης (έσοδο)/έξοδο 130.452,52              147.130,47         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Στις 3.12.2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018) με τις διατάξεις του οποίου τα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για 

τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανά έτος από το 2019 και 

διαμορφώνεται τελικός σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων. 
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4.9.9 Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής 329.249,38              828.041,38         

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 15.300.000              15.300.000         

Κέρδη ανά μετοχή 0,0215                     0,0541                

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους 84.738,80                716.238,12         

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 15.300.000              15.300.000         

Κέρδη/Ζημίες) ανά μετοχή 0,0055                     0,0468                

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

 

4.9.10 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. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη  διανομή μερίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

65 

4.9.11 Ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

 Υπεραξία 

 Σήματα / 

Δικαιώματα 

 

Φωτογραφικό

αρχείο  Λογισμικό 

 Λοιπές 

ασώματες

ακινητ/σεις  Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2017

Αξία κτήσεως ή δίκαιη αξία 8.578.767,23 4.419.976,81 693.799,57      1.265.672,49 125.190,44 15.083.406,54

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

& απομείωση αξίας σήματος
-                  (3.045.259,81) (693.799,56)    (1.213.243,25) (125.190,43)    (5.077.493,05) 

Αναπόσβεστη αξία 8.578.767,23   1.374.717,00   0,01                 52.429,24        0,01                 10.005.913,49 

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 8.578.767,23   1.374.717,00   0,01                 52.429,24        0,01                 10.005.913,49 

Προσθήκες χρήσης -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Αποσβέσεις χρήσης -                  (411,99)           -                  (35.866,55)      -                  (36.278,54)      

Αναπόσβεστη αξία 8.578.767,23   1.374.305,01   0,01                 16.562,69        0,01                 9.969.634,95   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αξία κτήσεως ή δίκαιη αξία 8.578.767,23   4.419.976,81   693.799,57      1.265.672,49   125.190,44      15.083.406,54

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

& απομείωση αξίας σήματος
-                  (3.045.671,80) (693.799,56)    (1.249.109,80) (125.190,43)    (5.113.771,59) 

Αναπόσβεστη αξία 8.578.767,23   1.374.305,01   0,01                 16.562,69        0,01                 9.969.634,95   

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2017 8.578.767,23   1.374.305,01   0,01                 16.562,69        0,01                 9.969.634,95

Προσθήκες χρήσης -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Αποσβέσεις χρήσης -                  (410,00)           -                  (13.793,47)      -                  (14.203,47)      

Αναπόσβεστη αξία 8.578.767,23   1.373.895,01   0,01                 2.769,22          0,01                 9.955.431,48   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Αξία κτήσεως 8.578.767,23 4.419.976,81 693.799,57 1.265.672,49 125.190,44 15.083.406,54

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

& απομείωση αξίας σήματος
-                  (3.046.081,80) (693.799,56)    (1.262.903,27) (125.190,43)    (5.127.975,06) 

Αναπόσβεστη αξία 8.578.767,23   1.373.895,01   0,01                 2.769,22          0,01                 9.955.431,48   
 

 

 

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              
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Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 Σήματα 

 

Φωτογραφικό 

αρχείο  Λογισμικό  Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2017

Αξία κτήσεως 2.662.300,58   440.205,44      497.156,82 3.599.662,84

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.410.944,73) (440.205,44)    (450.988,89)    (2.302.139,06) 

Αναπόσβεστη αξία 1.251.355,85   -                  46.167,93        1.297.523,78   

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 1.251.355,85   -                  46.167,93        1.297.523,78   

Προσθήκες -                  -                  -                  -                  

Αποσβέσεις (411,99)           -                  (33.366,95)      (33.778,94)      

Αναπόσβεστη αξία 1.250.943,86   -                  12.800,98        1.263.744,88   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αξία κτήσεως 2.662.300,58   440.205,44      497.156,82      3.599.662,88

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.411.356,72) (440.205,44)    (484.355,84)    (2.335.918,00) 

Αναπόσβεστη αξία 1.250.943,86   -                  12.800,98        1.263.744,88   

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 2017 1.250.943,86   -                  12.800,98 1.263.744,84

Προσθήκες -                  -                  -                  -                  

Αποσβέσεις (410,00)           -                  (11.816,96)      (12.226,96)      

Αναπόσβεστη αξία 1.250.533,86   -                  984,02             1.251.517,88   

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Αξία κτήσεως 2.662.300,58 440.205,44 497.156,82 3.599.662,84

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (1.411.766,72) (440.205,44)    (496.172,80)    (2.348.144,96) 

Αναπόσβεστη αξία 1.250.533,86   -                  984,02             1.251.517,92   
 

 

Τα σήματα και του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής : 

 

 ΣΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σήμα περιοδικού "ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ" 1.239.259,85              1.239.259,85              

Σήμα περιοδικού "ΙΔΕΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ" 123.361,15                 -                              

Λοιπα 11.274,01                   11.274,01                   

 ΣΥΝΟΛΟ 1.373.895,01              1.250.533,86              
 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Διοίκησης τα παραπάνω σήματα έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή καθώς η χρήση τους επιφέρει 

αναγνωρίσιμα μελλοντικά οικονομικά οφέλη χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί η ημερομηνία λήξης τους. Αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσης, δεν αποσβένονται αλλά αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, γίνεται πρόβλεψη απομείωσης της αξίας τους.  

Ετησίως ή και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης διενεργείται από την Διοίκηση έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας και 

των σημάτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό η υπεραξία και τα σήματα έχουν επιμεριστεί σε μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. 

Η μέθοδος προσδιορισμού της ανακτήσιμης αξίας η οποία ακολουθήθηκε είναι η μέθοδος των 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.  
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Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) : 9,05%, επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,246%, 

Market risk premium: 5,96% επιτόκιο δανεισμού: 5,20%, συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 0,86 Ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές: 2% -3%. 

H Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι μια λογική μεταβολή στις κύριες παραδοχές, στις οποίες έχει βασιστεί η ανακτήσιμη αξία των 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, στις οποίες έχουν επιμεριστεί η υπεραξία και τα σήματα, δεν θα είχε ως αποτέλεσμα η 

λογιστική τους αξία να υπερβαίνει την ανακτήσιμη. 

4.9.12 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

 Κτίρια  Μηχ/τα 

 Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και 

λοιπός

εξοπλισμός  Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2017

Αξία κτήσεως 680.537,27 1.504.386,53 179.891,53 4.362.958,81 6.727.774,14

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (660.799,22)        (1.445.757,93)         (179.003,38)            (4.087.577,84)         (6.373.138,37)         

Αναπόσβεστη αξία 19.738,05           58.628,60                888,15                     275.380,97              354.635,77              

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 19.738,05 58.628,60 888,15 275.380,97 354.635,77

Προσθήκες χρήσης -                      104.650,00              24.000,00                57.842,39                186.492,39              

Μειώσεις χρήσης -                      (93.150,00)              (24.000,00)              (1.584,18)                (118.734,18)            

Αποσβέσεις (16.479,78)          (14.674,17)              (289,00)                   (65.633,15)              (97.076,10)              

Αναπόσβεστη αξία 3.258,27             55.454,43                599,15                     267.590,20              326.902,05              

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αξία κτήσεως 680.537,27         1.515.886,53           179.891,53              4.419.217,02           6.795.532,35           

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (677.279,00)        (1.460.432,10)         (179.292,38)            (4.151.626,82)         (6.468.630,30)         

Αναπόσβεστη αξία 3.258,27             55.454,43                599,15                     267.590,20              326.902,05              

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 3.258,27 55.454,43 599,15 267.590,20 326.902,05

Προσθήκες χρήσης -                      2.369,36                  -                          23.993,43                26.362,79                

Μειώσεις χρήσης -                      -                          (27.103,71)              (5.411,96)                (32.515,67)              

Αποσβέσεις (1.431,00)            (10.986,83)              (250,19)                   (63.056,71)              (75.724,73)              

Αναπόσβεστη αξία 1.827,27             46.836,96                65,24                       223.114,96              271.844,43              

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Αξία κτήσεως 680.537,27 1.518.255,89 152.787,82 4.437.798,49 6.789.379,47

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (678.710,00)        (1.471.418,93)         (152.722,58)            (4.214.683,53)         (6.517.535,04)         

Αναπόσβεστη αξία 1.827,27             46.836,96                65,24                       223.114,96              271.844,10              
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Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

 Κτίρια 

 Μεταφορικά 

Μέσα 

 Έπιπλα και 

λοιπός

εξοπλισμός  Σύνολο 

Στις 1 Ιανουαρίου 2017

Αξία κτήσεως 41.989,82           618,23                     125.666,05              168.274,10

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (26.835,00)          (318,00)                   (35.315,82)              (62.468,82)              

Αναπόσβεστη αξία 15.154,82           300,23                     90.350,23                105.805,28              

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2017

Υπόλοιπο έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2017 15.154,82           300,23                     90.350,23                105.805,28              

Προσθήκες χρήσης -                      24.000,00                119.766,97              143.766,97              

Μειώσεις χρήσης -                      (24.000,00)              (94.734,18)              (118.734,18)            

Αποσβέσεις (13.985,79)          (159,00)                   (22.406,62)              (36.551,41)              

Αναπόσβεστη αξία 1.169,03             141,23                     92.976,40                94.286,66                

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αξία κτήσεως 41.989,82           618,23                     150.698,84              193.306,89              

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (40.820,79)          (477,00)                   (57.722,44)              (99.020,23)              

Αναπόσβεστη αξία 1.169,03             141,23                     92.976,40                94.286,65                

12μηνη περίοδος έως 31 Δεκεμβρίου 2018

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιανουαρίου 1.169,03 141,23 92.976,40 94.286,65

Προσθήκες χρήσης -                      -                          17.302,28                17.302,28                

Αποσβέσεις (1.168,01)            (141,19)                   (25.149,31)              (26.458,51)              

Αναπόσβεστη αξία 1,02                    0,04                         85.129,37                85.130,42                

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Αξία κτήσεως 41.989,82 618,23 168.001,12 210.609,17

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (41.988,80)          (618,19)                   (82.871,75)              (125.478,74)            

Αναπόσβεστη αξία 1,02                    0,04                         85.129,37                85.130,42                
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4.9.13 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

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

31.12.2018 31.12.2017

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

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε 10.868.637,03         10.868.637,03    

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                57.510,00           

ATTICA MEDIA SERBIA LTD 2.144.576,59           2.144.576,59      

INTERN. RADIO NETWORKS HOLDINGS S.A. 1.803.411,40           2.503.411,40      

Σύνολο 18.097.012,86         18.797.012,86    

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης  συμμετοχών (2.570.000,00)          (2.570.000,00)     

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018: 15.527.012,86         16.227.012,86    

Το υπόλοιπο των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες διαμορφώθηκε ως εξής:

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018: 16.227.012,86         

Μείωση συμμετοχής σε θυγατρική INTERN. 

RADIO NETWORKS HOLDINGS S.A. (700.000,00)             

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2018: 15.527.012,86         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες φέρονται στο κόστος 

απόκτησής τους μειωμένο με μετέπειτα προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει σε ετήσια βάση 

ή/και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη απομείωσης της λογιστικής αξίας των παραπάνω συμμετοχών σε σχέση με την ανακτήσιμη 

αξία τους που προσδιορίζεται στη βάση της αξίας χρήσης τους (value in use). 

Την 31.12.2018 διενεργήθηκε ο ετήσιος έλεγχος απομείωσης χωρίς να προκύψει περαιτέρω ανάγκη για απομείωση. 

Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) : 9,05%, επιτόκιο Risk free (Δεκαετές κρατικό Γερμανικό ομόλογο) : 0,246%, 

Market risk premium: 5,96% επιτόκιο δανεισμού: 5,20%, συντελεστής συστηματικού κινδύνου (Beta): 0,86 Ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές: 2% -3%. Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι μια λογική μεταβολή στις κύριες παραδοχές, στις οποίες έχει βασιστεί η 

ανακτήσιμη αξία των συμμετοχών, δεν θα είχε ως αποτέλεσμα η λογιστική τους αξία να υπερβαίνει την ανακτήσιμη. 
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4.9.14 Θυγατρικές εταιρείες με σημαντικό ποσοστό μη ελεγχουσών συμμετοχών 

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις οικονομικές πληροφορίες θυγατρικής εταιρείας στην οποία οι μη ελέγχουσες συμμετοχές 

κατέχουν σημαντικό ποσοστό : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31.12.2018 31.12.2017

ΤΗΛΕΡΑΜ Α Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 50,00% 50%

31.12.2018 31.12.2017

Κέρδη αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές             (35.176,15)                     302,60 

Μερίσματα αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
          (125.000,00)             (200.000,00)

Προοδευτικά δικαιώματα αποδιδόμενα σε μη 

ελέγχουσες συμμετοχές
           795.257,70              955.433,86 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 31.12.2018 31.12.2017

Σύνολο μή κυκλοφορούντος ενεργητικού 377.660,93           411.809,54             

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.491.075,05        2.951.614,71          

Σύνολο Ενεργητικού 2.868.735,98        3.363.424,25          

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους            795.257,71              955.433,86 

Μή ελέγχουσες συμμετοχές            795.257,71              955.433,86 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.590.515,41        1.910.867,71          

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 62.197,80             146.415,80             

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.216.022,77        1.306.140,74          

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.278.220,57        1.452.556,54          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.868.735,98        3.363.424,25          

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Κύκλος εργασιών 3.919.241,76        4.664.120,93          

Μικτό κέρδος 2.593.515,53        3.151.637,11          

Ζημίες εκμεταλλεύσεως (62.164,26)           (66.465,46)             

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (71.168,09)           1.051,09                 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους 815,79                  (445,88)                  

Συνολικά έσοδα χρήσης που αναλογούν στους μετόχους (35.176,15)           302,60                    

Συνολικά έσοδα χρήσης μή ελεγχουσών συναλλαγών (35.176,15)           302,60                    

Συνολικά έσοδα χρήσης (70.352,30)           605,21                    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(έμμεση μέθοδος) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 213.211,87 28.583,84

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 1.310,98 5.427,98

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (250.000,00) (400.000,00)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (35.477,15) (365.988,18)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.358.164,01 1.724.152,19

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.322.686,86 1.358.164,01

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΕΛΕΧΓΟΥΣΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε. είναι η έκδοση του εβδομαδιαίου τηλεοπτικού περιοδικού ΤΗΛΕΡΑΜΑ. Τα 

έσοδα της εταιρείας προέρχονται κατά βάση από τις πωλήσεις των τευχών και τα έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 

αυτά.  Η εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.  Η Εταιρεία συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η διοίκηση του Ομίλου ασκεί και την 

διοίκηση της παραπάνω εταιρείας. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31.12.2018 31.12.2017

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 33,50% 33,50%

31.12.2018 31.12.2017

Κέρδη/(Ζημίες) αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
                (77.549,50)                 (65.901,63)

Μερίσματα αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές                               -                                 -   

Προοδευτικά δικαιώματα αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
           (1.007.005,10)               (929.455,60)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης 

Δεκεμβρίου 2018 31.12.2018 31.12.2017

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 513.614,22               534.537,07               

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 811.876,48               971.389,81               

Σύνολο Ενεργητικού 1.325.490,70            1.505.926,88            

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους            (2.094.477,34)            (1.940.535,79)

Μή ελέγχουσες συμμετοχές            (1.055.112,64)               (977.563,14)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (3.149.589,98)           (2.918.098,93)           

65.766,14                 182.876,14               

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.409.314,54            4.241.149,67            

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.475.080,68            4.424.025,81            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.325.490,70            1.505.926,88            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 1.102.272,80            1.117.894,17            

Μικτό κέρδος 285.407,61               348.410,69               

Ζημίες εκμεταλλεύσεως (167.037,10)              (165.857,15)              

Ζημία μετά από φόρους (238.948,89)              (196.156,82)              

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους 7.457,84                   (564,45)                     

Συνολικά έσοδα χρήσης που αναλογούν στους μετόχους (153.941,55)              (130.819,64)              

Συνολικά έσοδα χρήσης μή ελεγχουσών συναλλαγών (77.549,50)                (65.901,63)                

Συνολικά έσοδα χρήσης (231.491,05)              (196.721,27)              

0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση 

μέθοδος) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 25.525,08 65.662,79

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 1.370,23 (1.349,92)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) (55.502,28) 16.878,90

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (28.606,97) 81.191,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 88.689,87 7.498,10

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 60.082,90 88.689,87

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΕΛΕΧΓΟΥΣΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. είναι η έκδοση του μηνιαίου περιοδικού Harper’s Bazaar. 

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κατά βάση από τις πωλήσεις του περιοδικού και τα έσοδα από τις διαφημιστικές 

καταχωρήσεις σε αυτό. Η εταιρεία συντάσσει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.  Η Εταιρεία συμμετέχει στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31.12.2018 31.12.2017

ATTICA - EVA AD 55,25% 55,25%

31.12.2018 31.12.2017

Κέρδη/(Ζημίες) αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
                  362,43               (49.304,87)

Μερίσματα αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές                           -                               -   

Προοδευτικά δικαιώματα αποδιδόμενα σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
              (6.387,52)                 (6.749,95)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2018 31.12.2017

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 22.805,52             23.988,49               

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 528.948,96           524.796,03             

Σύνολο Ενεργητικού 551.754,48           548.784,52             

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους               (5.172,76)                 (5.466,27)

Μή ελέγχουσες συμμετοχές               (6.387,52)                 (6.749,95)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (11.560,28)           (12.216,22)             

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 403,72                  403,72                    

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 562.911,04           560.597,02             

Σύνολο Υποχρεώσεων 563.314,76           561.000,74             

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 551.754,48           548.784,52             

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

Κύκλος εργασιών 1.852.906,21        1.975.635,71          

Μικτό κέρδος 670.895,68           506.605,08             

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 3.331,04               (88.700,18)             

Κέρδη μετά από φόρους 655,94                  (89.233,12)             

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους -                       -                         

Συνολικά έσοδα χρήσης που αναλογούν στους μετόχους 293,51                  (39.928,25)             

Συνολικά έσοδα χρήσης μή ελεγχουσών συναλλαγών 362,43                  (49.304,87)             

Συνολικά έσοδα χρήσης 655,94                  (89.233,12)             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση 

μέθοδος) 1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 17.930,93 (63.529,77)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (2.011,76) 2.409,77

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -                       0,00                        

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 15.919,17 (61.120,00)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 63.249,81 124.369,81

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 79.168,98 63.249,81

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗ ΕΛΕΧΓΟΥΣΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ATTICA EVA AD είναι η έκδοση των μηνιαίων περιοδικών  “Forbes”, “Playboy” “Grazia”, 

“Maxim”, “Joy”, “OK” “Esquire” και “EVA”. .  Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονταν κατά βάση από τις πωλήσεις των περιοδικών  

και τα έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις σε αυτά στην Βουλγαρική επικράτεια. Η εταιρεία συντάσσει οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Η Εταιρεία συμμετέχει στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η  Attica Media Bulgaria Ltd κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της 

και η μητρική Εταιρεία έμμεσα το 44,75%. Οι εταιρείες Topshine limited LTD και Geo Advisers κατέχουν έμμεσα ποσοστό 17% και 

3,25% αντίστοιχα,  ενώ η Eva Agency κατέχει άμεσα το υπόλοιπο 35%. Η διοίκηση της νέας εταιρείας ασκείται από τον Όμιλο των 

Αττικών Εκδόσεων ο οποίος έχει το δικαίωμα να διορίσει τρία μέλη από τα πέντε του διοικητικού συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. 
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4.9.15 Κοινοπραξίες 

H Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 50% στην εταιρεία Attica-Imako Media SRL, η οποία εδρεύει στην Ρουμανία. Η εταιρεία 

ATTICA IMAKO MEDIA SRL έχει αναστείλει την εκδοτική της δραστηριότητα και κατά συνέπεια έχουν γίνει οι αναγκαίες 

προσαρμογές στην καθαρή της θέση που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.     

 

4.9.16 Επενδύσεις σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες 

 
Το υπόλοιπο των επενδύσεων σε συγγενείς και λοιπές εταιρείες αναλύεται ως εξής:

1.1-31.12.2018 31.12.2017 1.1-31.12.2018 31.12.2017

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

DELAPI 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 απομείωσης           (1.084.377,21)      (1.084.377,21)        (1.084.377,21)         (1.084.377,21)

Σύνολο συγγενείς εταιρείες                       874,00                  874,00 -                       -                         

Λοιπές εταιρείες

ALPHA EDITIONS A.E.                    3.090,00               3.090,00                3.090,00                  3.090,00 

Σύνολο συγγενείς και λοιπές εταιρείες                    3.964,00               3.964,00                3.090,00                  3.090,00 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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 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. 

 

4.9.17 Λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα 

Ο λογαριασμός λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνει μετοχικούς τίτλους της Τράπεζας Κύπρου της οποίες κατέχει η 

εδρεύουσα στη Κύπρο θυγατρική εταιρεία Civico Ltd και αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης. Οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο αξιών της Κύπρου και παρουσιάζονται στην 

χρηματιστηριακή τους αξία κατά την 31.12.2018. 
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4.9.18 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

1.1-31.12.2018 31.12.2017 1.1-31.12.2018 31.12.2017

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεμένων επ ιχ/σεων -                           -                      2.439.400,87        2.451.050,19         

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 159.542,19              163.755,19         116.605,92           121.276,92            

159.542,19              163.755,19         2.556.006,79        2.572.327,11         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων και μεταφορικών μέσων. 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στις ονομαστικές αξίες τους που δεν διαφέρουν 

σημαντικά από τις εύλογες.  

 

4.9.19 Αναβαλλόμενη φορολογία 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόμενη 

φορολογία από:
1.1.2017

Αποτελέσματα

χρήσης

(έξοδο)/έσοδο

Λοιπα συνολικά 

έσοδα χρήσης

(έξοδο)/έσοδο 31.12.2017

Αποτελέσματα

χρήσης

(έξοδο)/έσοδο

Λοιπα συνολικά 

έσοδα χρήσης

(έξοδο)/έσοδο 31.12.2018

Αποσβέσεις (395.480,65)   (0,01)                 (395.480,66)   54.549,08         (340.931,58)   

Πρόβλεψη για απομείωση 

συμμετοχών 314.469,39    -                    -                      314.469,39    (63.375,09)        -                      251.094,30    

Πρόβλεψη για απαξίωση 

αποθεμάτων 161.381,61    (38.363,05)        -                      123.018,56    (18.611,58)        -                      104.406,98    

Πρόβλεψη για επ ισφαλείς 

απαιτήσεις 2.755.703,11 (50.392,16)        -                      2.705.310,95 (549.868,36)      -                      2.155.442,59 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού 384.609,95    (15.978,27)        5.862,93              374.494,62    (127.058,59)      (11.987,15)          235.448,87    

Φορολογικές ζημίες 438.014,63    (3.963,22)          -                      434.051,40    281.223,64       -                      715.275,04    

Λοιπά 39.394,04      (5.066,16)          -                      34.327,88      (435,71)             -                      33.892,17      

Σύνολο 3.698.092,05 (113.762,87)      5.862,93              3.590.192,11 (423.576,62)      (11.987,15)          3.154.628,34 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόμενη 

φορολογία από:
1.1.2017

Αποτελέσματα

χρήσης

(έξοδο)/έσοδο

Λοιπα συνολικά 

έσοδα χρήσης

(έξοδο)/έσοδο 31.12.2017

Αποτελέσματα

χρήσης

(έξοδο)/έσοδο

Λοιπα συνολικά 

έσοδα χρήσης

(έξοδο)/έσοδο 31.12.2018

Αποσβέσεις (359.705,97)   (0,01)                 -                      (359.705,98)   49.614,64         -                      (310.091,34)   

Πρόβλεψη για απομείωση 

συμμετοχών 459.469,39    -                    -                      459.469,39    (63.375,09)        -                      396.094,30    

Πρόβλεψη για απαξίωση 

αποθεμάτων 119.003,18    (30.450,00)        -                      88.553,18      (10.237,06)        -                      78.316,12      

Πρόβλεψη για επ ισφαλείς 

απαιτήσεις 1.159.478,51 (53.495,04)        -                      1.105.983,47 (342.965,85)      -                      763.017,62    

Πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού 221.453,09    (22.580,52)        6.090,00              204.962,56    (54.771,22)        (7.501,43)            142.689,91    

Φορολογικές ζημίες (46.296,43)     26.074,17         -                      (20.222,26)     191.396,43       -                      171.174,17    

Σύνολο 1.553.401,76 (80.451,40)        6.090,00              1.479.040,36 (230.338,15)      (7.501,43)            1.241.200,78 
 

 

Στις 3.12.2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03.12.2018) με τις διατάξεις του οποίου τα κέρδη από 

επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για 

τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος μειώνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα ανά έτος από το 2019 έως το 2022. 
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Για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου χρησιμοποιήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές που θα ισχύουν την στιγμή που 

αναμένεται ότι οι σχετικές προσωρινές διαφορές θα διεκπεραιωθούν. Από την προοδευτική μείωση των συντελεστών 

φορολόγησης προέκυψε έξοδο αναβαλλόμενου φόρους ποσού 149 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία και 403 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο.   

Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει την ανακτησιμότητα 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. Κατά την τρέχουσα χρήση ο Όμιλος προέβη σε μείωση 

της απαίτησης από αναβαλλόμενο φόρο σε θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσού  32 χιλ. ευρώ για φορολογικές ζημίες ύψους 111 

χιλ. ευρώ. 

4.9.20 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Α' ύλες & ένθετο υλικό 1.327.288,54           1.130.695,93      1.043.340,73        832.379,28            

Τελικά προϊόντα 221.038,40              339.522,62         57.086,14             114.959,12            

Eμπορεύματα 19.055,69                235.150,10         18.355,64             234.450,05            

Σύνολο 1.567.382,63           1.705.368,65      1.118.782,51        1.181.788,45         

Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης (372.882,09)             (424.201,96)        (279.700,43)         (305.355,80)           

Συνολική καθαρή αξία 1.194.500,54           1.281.166,69      839.082,08           876.432,65            

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 – λοιπά είδη). Η μέση περίοδος ανάλωσης της Εταιρείας για το τρέχων έτος είναι 46 

ημέρες ενώ για την προηγούμενη χρήση ήταν 41.Έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων προκειμένου να 

αποτιμηθεί η αξία των επιστρεφόμενων αποθεμάτων (προϊόντων και  βοηθητικών υλών)  στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.  

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε σαν έξοδο στο κόστος πωληθέντων κατά την τρέχουσα χρήση ήταν για τον Όμιλο   

4.184.179,44 ευρώ και 3.465.711,05 ευρώ για την Εταιρεία. 

4.9.21 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Πελάτες 13.319.541,03         13.903.304,83    8.032.573,90        8.290.214,06         

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.780.324,53           1.785.855,83      720.913,73           724.209,23            

Επιταγές εισπρακτέες 4.922.741,32           4.677.715,01      2.281.459,26        2.157.154,59         

Σύνολο 20.022.606,88         20.366.875,67    11.034.946,89      11.171.577,88       

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (10.408.273,04)        (10.485.517,31)   (3.953.625,83)      (4.016.373,23)        

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 9.614.333,84           9.881.358,36      7.081.321,06        7.155.204,65         

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η μέση πιστωτική περίοδος στους πελάτες της Εταιρείας το τρέχων έτος ήταν 192 ημέρες ενώ για το 2017 ήταν 144 ημέρες. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασμών των πελατών προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 
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4.9.22 Λοιπές απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Χρεώστες διάφοροι 1.968.986,18           2.741.513,54      1.350.204,42        1.639.039,85         

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επ ιχ. -                           -                      700.000,00           -                         

Έξοδα επομένων χρήσεων 279.037,03              135.628,88         157.411,04           21.762,53              

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 873.206,44              1.307.166,87      509.605,13           934.850,19            

Λοιπές απαιτήσεις 55.464,92                49.354,50           6.873,80               6.873,80                

Λοιπές απαιτήσεις 3.176.694,57           4.233.663,79      2.724.094,39        2.602.526,37         

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 393.067,71              397.445,59         223.009,82           223.009,82            

Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 2.783.626,86           3.836.218,20      2.501.084,57        2.379.516,55         

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας αφορούν απαίτηση επιστροφής κεφαλαίου από 

την θυγατρική εταιρεία INTERNATIONAL RADIO NETWORKS S.A. η οποία αναμένεται να εισπραχθεί εντός 12 μηνών.     

 

4.9.23 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Ταμείο 6.802,54                  21.156,62           1.291,75               10.286,83              

Τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού 1.759.974,55           2.231.398,02      414.361,23           1.258.204,55         

Τραπεζικές καταθέσεις εξωτερικού 3.185.167,99           3.114.831,46      1.570.448,26        1.580.158,71         

Σύνολο 4.951.945,08           5.367.386,10      1.986.101,24        2.848.650,09         

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως. Η λογιστική αξία των 

ταμειακών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

4.9.24 Μετοχικό κεφάλαιο  

Αριθμός μετοχών*

Καταβλημένο 

μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 15.300.000,00         4.590.000,00      2.179.016,87        6.769.016,87         

Μεταβολές  κατά την διάρκεια της χρήσης -                           -                      -                       -                         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 15.300.000,00         4.590.000,00      2.179.016,87        6.769.016,87         

* Εγκεκριμένες, εκδοθείσες και πλήρως καταβλημένες

Η ονομαστική αξία των μετοχών, ανέρχεται σε € 0,30 εκάστη.

Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο, προέκυψε από την έκδοση μετοχών, έναντι μετρητών, σε αξία

μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.  
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4.9.25 Αποθεματικά  

 
Τα αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

Διαφορές 

αναπρ/γής αξίας 

περιουσιακών 

στοιχείων

Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικά 

αποθεματικά

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

διαφορών

Σύνολο

Στις 1 Ιανουαρίου 2017 (71.305,01)               2.008.142,58      74.785,44             4.291.226,18         129.692,33            6.432.541,52    

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - 41.570,24           -                       -                         (13.942,04)            27.628,20         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (71.305,01)               2.049.712,82      74.785,44             4.291.226,18         115.750,29            6.460.169,72    

Στις 1 Ιανουαρίου 2018 (71.305,01)               2.049.712,82      74.785,44             4.291.226,18         115.750,29            6.460.169,72    

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - 51.203,50           -                       -                         26.441,58              77.645,08         

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (71.305,01)               2.100.916,32      74.785,44             4.291.226,18         142.191,87            6.537.814,80     

 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Τακτικό 

αποθεματικό

Ειδικά 

αποθεματικά

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

αναλογιστικών 

διαφορών

Σύνολο

Στις 1 Ιανουαρίου 2017 1.530.000,00           75.000,00           4.287.339,56        115.148,09            6.007.487,65         

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -                           -                      -                       (14.910,00)             (14.910,00)            

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 1.530.000,00           75.000,00           4.287.339,56        100.238,09            5.992.577,65         

Στις 1 Ιανουαρίου 2018 1.530.000,00           75.000,00           4.287.339,56        100.238,09            5.992.577,65         

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης -                           -                      -                       18.365,57              18.365,57              

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 1.530.000,00           75.000,00           4.287.339,56        118.603,66            6.010.943,22          

 

Τα αποθεματικά συναλαγματικών διαφορών 

δραστηριοτήτων του εξωτερικού του Ομίλου 

αναλύονται ως εξής:

Αποθεματικό 

συν/κων διαφ. 

δραστ/των 

εξωτερικού

Στις 1 Ιανουαρίου 2017 298.638,69              

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (16.865,23)               

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017 281.773,46              

Στις 1 Ιανουαρίου 2018 281.773,46              

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (332,01)                    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 281.441,45               

 
Τακτικό αποθεματικό: Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν το 5% 

τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό.      

     

Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν ζημίες και δεν μπορεί να διανεμηθεί παρά μόνο στη λύση της εταιρείας. Ο σχηματισμός 

τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτικός, όταν συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού 

κεφαλαίου.          

Ειδικά αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά σχηματίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Είναι 

πλήρως φορολογημένα και ελεύθερα προς διανομή κατόπιν σχετικής απόφασης. 

Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών: Το Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών απεικονίζει τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες, 

καθαρά από φόρους, που προκύπτουν από τις αναλογιστικές μελέτες που εκπονούνται από την Εταιρεία για τα διάφορα 

προγράμματα παροχών στους εργαζόμενους.        

  

Λοιπά αποθεματικά: Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται ποσό 4.194.257,12 το οποίο αφορά αποθεματικό από κέρδος 

πώλησης συμμετοχής (ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.). Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπόκειται σε φόρο εισοδήματος κατά τη χρήση 

που θα αποφασιστεί η διανομή ή κεφαλαιοποίησή του.       
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4.9.26 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 6.671.888,56           6.860.054,33      4.721.333,34        4.708.000,00         

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 9.317.948,63           10.068.385,16    6.239.214,32        6.776.785,19         

Σύνολο δανείων 15.989.837,19         16.928.439,49    10.960.547,66      11.484.785,19       

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

Άμεσα ή μέσα σε 1 έτος 9.317.948,63           10.068.385,16    6.239.214,32        6.776.785,19         

Από 1 έως 2 έτη 2.610.555,22           551.855,33         660.000,00           360.000,00            

Από 2 έως 5 έτη 4.061.333,34           6.308.199,00      4.061.333,34        4.348.000,00         

15.989.837,19         16.928.439,49    10.960.547,66      11.484.785,19       

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

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 χρήση το μέσο σταθμισμένο επ ιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε ως εξής:

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 5,85%

Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 4,18%

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 Διοίκηση  εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων 

ισούται με την εύλογη αξία τους.  

Το υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου της μητρικής Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2018 ήταν 4.778 χιλ. εύρω. 

Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπογράφτηκε στις 11.10.2017 το ομολογιακό δάνειο 

εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2021. Ως εγγύηση του ομολογιακού δανείου η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει ενέχυρο το σύνολο 

των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Τηλέραμα Α.Ε. 

Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρεία Civico LTD με την Τράπεζα Πειραιώς την 31.12.2018 ήταν 1.685 

χιλ. ευρώ. Σύμφωνα με την τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής που υπογράφτηκε στις 9.6.2016 το χρεολυτικό δάνειο 

εκτείνεται χρονικά μέχρι την 31.12.2020. 

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 31.12.2018 η Εταιρεία και ο Όμιλος τηρούσαν τους παραπάνω δείκτες. Την 31.12.2018 η 

Εταιρεία και ο Όμιλος τηρούσαν τους παραπάνω δείκτες.    

Το υπόλοιπο του χρεολυτικού δανείου της θυγατρικής εταιρεία Attica Media Serbia Ltd με την Piraeus Bank Serbia  την 31.12.2018 

ήταν 461 χιλ. ευρώ. Σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφτηκε στις 29.9.2017 το χρεολυτικό δάνειο εκτείνεται χρονικά μέχρι την 

31.12.2020. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει τριτεγγυηθεί το σύνολο των δανείων των θυγατρικών εταιρειών Λάμψη Εκδοτική και Ραδιοφωνική 

Α.Ε., Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε., International Radio Networks A.E., Airlink A.E., Civicο Ltd και Attica Media Serbia Ltd. 
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4.9.27 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Η αναλογιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι παροχές που 

αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη υπηρεσία κατά την ημερομηνία αποτίμησης αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναμενόμενες 

παροχές μετά την ημερομηνία αποτίμησης (μελλοντική υπηρεσία). Αυτή η πρακτική μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την 

υποχρέωση λόγω συμπληρωμένης εργασίας και την υποχρέωση που προκύπτει λόγω της υπηρεσίας ενός έτους. 

Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της 

οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, 

σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό 

της αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων 

και η αμοιβής τους. Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) όταν 

λογίζεται σε τακτική βάση το δεδουλευμένο μέρος αυτής. Η πρακτική αυτή είναι παρόμοια με την πρακτική που προβλέπεται από 

την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, δηλαδή την καταβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργοδοτικών εισφορών για την 

προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων. 

 

 Η κίνηση των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, του Ομίλου και της Εταιρείας

 αναλύεται ως εξής:

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Παρούσα αξία της υποχρέωσης 968.821,80              1.290.352,80      576.540,00           693.005,00            

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη

στην κατάσταση οικονομικής θέσης 968.821,80              1.290.352,80      576.540,00           693.005,00            

Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό

αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 52.949,00                54.501,00           29.088,00             32.556,00              

Καθαρός τόκος επ ί της υποχρέωσης

/(περιουσιακού στοιχείου ) 21.895,00                24.086,00           11.849,00             13.738,00              

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού 

υπηρεσίας 247.016,00              219.736,00         108.073,00           213.125,00            

Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 148,00                     (14.303,74)          (5.257,00)             (8.055,74)               

Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό

αποτελεσμάτων 322.008,00              284.019,26         143.753,00           251.363,26            

Μεταβολή στη παρούσα αξία της

υποχρέωσης

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της 

χρήσης 1.290.352,80           1.333.209,82      693.005,00           749.868,87            

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 52.949,00                54.501,00           29.088,00             32.556,00              

Κόστος τόκου 21.895,00                24.086,00           11.849,00             13.738,00              

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (602.204,00)             (347.093,28)        (234.351,00)         (329.227,13)           

Κόστος περικοπών /διακανονισμών / 

τερματισμού υπηρεσίας 247.016,00              219.736,00         108.073,00           213.125,00            

Λοιπά έξοδα / (έσοδα) 148,00                     (14.305,74)          (5.257,00)             (8.055,74)               

Αναλογιστική ζημιά/(κέρδος) - οικονομικές 

υποθέσεις (32.042,00)               32.523,00           (16.767,00)           18.173,00              

Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος) (9.293,00)                 (12.304,00)          (9.100,00)             2.827,00                

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της 

χρήσης 968.821,80              1.290.352,80      576.540,00           693.005,00            

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση 

αναγνωρισμένη στον ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 1.290.352,80           1.333.209,82      693.005,00           749.868,87            

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (602.204,00)             (347.093,28)        (234.351,00)         (329.227,13)           

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων 322.008,00              284.019,26         143.753,00           251.363,26            

Συνολικό ποσό που αναγνωρίζεται στην 

καθαρή θέση (41.335,00)               20.217,00           (25.867,00)           21.000,00              

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 968.821,80              1.290.352,80      576.540,00           693.005,00            

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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Όσον αφορά στην αναλογιστική ζημία/κέρδος, σύμφωνα με το ΔΛΠ19, αναγνωρίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα Λοιπά 

συνολικά έσοδα το ύψος του οποίου , καθαρό από φόρους, επηρεάζει την καθαρά θέση. Τα παραπάνω αποτελέσματα εξαρτώνται 

από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31.12.2018 31.12.2017

Προεξοφλητικό επ ιτόκιο 1,91% 1,71%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 1,75%

Πληθωρισμός 1,75% 1,75%
 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις μεταβολές στην αναλογιστική υποχρέωση όταν το επιτόκιο προεξόφλησης και η 

αύξηση αποδοχών αυξάνονται / μειώνονται κατά 50bp 

 

Εταιρεία Ομίλου 
Επιτ. Προεξ. 

+50bp

Επιτ. Προεξ. -

50bp

Αύξηση αποδ. 

+50bp

Μείωση αποδ. 

-50bp

Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. -48.948,25 45.950,24 45.719,62 -49.236,52

Ιονικές Εκδόσεις Α.Ε. -7.181,66 6.510,85 6.491,12 -7.234,28

International Radio Netw orks A.E. -9.127,55 8.275,11 8.259,02 -9.199,93

Τηλεραμα -5.977,21 5.510,73 5.492,07 -6.020,75

Airlink A.E. -3.950,64 3.550,65 3.544,10 -3.983,42

Λάμψη Εκδόσεις Α.Ε. -14.468,13 13.307,67 13.262,46 -14.558,56

Σύνολο -89.653,44 83.105,24 82.768,38 -90.233,45  

 

Η εκτίμηση της Διοίκησης, σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη, για το αναμενόμενο κανονικό κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης 

προσωπικού της χρήσης 2019 είναι, για την Εταιρεία 20.281 ευρώ και για τον Όμιλο 38.080 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο 

τελικό έξοδο θα πρέπει να προστεθεί το κόστος από τυχόν επιπλέον παροχές που μπορεί να καταβληθούν μέσα στο 2019.  Αυτές 

οι επιπλέον παροχές μπορούν να προκύψουν για παράδειγμα στην περίπτωση που ο Όμιλος αποδώσει υψηλότερες παροχές από 

τις αναμενόμενες του ν.2112/20. 

4.9.28 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Προμηθευτές 6.138.136,39           7.763.348,21      3.881.494,90        5.438.719,48         

Επιταγές πληρωτέες 384.340,00              225.831,34         276.900,00           5.032,21                

Σύνολο 6.522.476,39           7.989.179,55      4.158.394,90        5.443.751,69         

Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Η μέση πιστωτική περίοδος της Εταιρείας για τις λειτουργικές αγορές ήταν 170 ημέρες ενώ για το 2017 ήταν 190 ημέρες. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των υπολοίπων των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία 

τους. 
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4.9.29 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Προκαταβολές πελατών 555.423,12              387.248,94         200.234,29           165.111,82            

Υποχρεώσεις από φόρους/τέλη, πλην φόρου 

εισοδήματος 265.103,96              436.426,61         71.489,57             223.714,71            

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 251.582,61              336.138,47         114.742,92           140.794,12            

Πιστωτές διάφοροι 1.680.907,41           1.564.839,40      1.142.609,57        1.175.085,10         

Δεδουλευμένα έξοδα 1.056.844,60           736.419,00         629.381,99           363.780,69            

Σύνολο 3.809.861,70           3.461.072,42      2.158.458,34        2.068.486,44         

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο Όμιλος διαθέτει σχετικές πολιτικές διαχείρισης χρημακ/κών κινδύνων για να εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές υποχρεώσεις 

πληρώνονται στα προκαθορισμένα χρονικά όρια πίστωσης. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

4.9.30 Συνδεδεμένα μέρη  

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τις θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως εξής: 

 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Υπόλοιπο

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. 8.957,78            (149.981,21)    (141.023,43)    4.196,22          (193.927,59)    (189.731,37)     

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 62.871,64          (46.228,78)      16.642,86        5.822,71          (29.082,08)      (23.259,37)       

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2.951.896,38     (35.216,17)      2.916.680,21   2.835.739,47   (6.968,08)        2.828.771,39   

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS Α.Ε. 892,80               (5.945,89)        (5.053,09)        2.074,20          (3.801,73)        (1.727,53)         

AIRLINK A.E. -                    (4.086,15)        (4.086,15)        -                  (4.130,70)        (4.130,70)         

HRS Μ. ΕΠΕ 1.697,00            -                  1.697,00          1.380,00          -                  1.380,00          

ATTICA MEDIA RMN 9.007,51            -                  9.007,51          9.007,51          -                  9.007,51          

CIVICO LTD 2.112.152,38     -                  2.112.152,38   2.027.998,31   -                  2.027.998,31   

ATTICA MEDIA SERBIA 313.248,49        (375,00)           312.873,49      433.576,81      -                  433.576,81      

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS S.A. 700.000,00        -                  700.000,00      -                  -                  -                   

ATTICA IMAKO MEDIA SRL 8.037,60            -                  8.037,60          -                  -                  -                   

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD 411.303,65        -                  411.303,65      411.303,65      -                  411.303,65      

ATTICA - EVA OD 35.335,62          -                  35.335,62        30.153,62        -                  30.153,62        

Σύνολο ενδοεταιρικών 

υπολοίπων

     6.615.400,85      (241.833,20)    6.373.567,65    5.761.252,50      (237.910,18)     5.523.342,32 

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR AE             1.292,39      (176.993,05) (175.700,66)    -                         (40.505,99) (40.505,99)       

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          

PERMIAN HOLDINGS LTD     -                    -                  -                  9.000,05          -                  9.000,05          

Σύνολο υπολοίπων με 

συγγενείς & λοιπές 

συνδεδεμένες εταιρείες

            9.387,13      (176.993,05)      (167.605,92)         17.094,79        (40.505,99)        (23.411,20)

Γενικό σύνολο υπολοίπων      6.624.787,98      (418.826,25)    6.205.961,73    5.778.347,29      (278.416,17)     5.499.931,12 

31.12.2018 31.12.2017
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες έχουν ως εξής: 

 

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 

τόκοι δανείων

Πωλήσεις 

αγαθών και 

υπηρεσιών

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών

Λοιπά 

έσοδα/(έξοδα) 

τόκοι δανείων

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε.             7.171,35         45.383,23                      -           30.061,60         74.822,69                       -   

ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.         101.142,52         13.827,98                      -           27.160,38         16.999,16                       -   

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.         192.604,15         22.780,71                      -         132.344,15           5.619,42                       -   

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS Α.Ε.
            1.080,00           8.220,99                      -                360,00              184,35                       -   

AIRLINK A.E.                120,00                84,08                      -                360,00              179,77                       -   

ATTICA MEDIA RMN                        -                        -                        -                        -                        -                         -   

CIVICO LTD                        -           12.000,00         96.154,07                      -           12.000,00        103.632,25 

ATTICA MEDIA SERBIA                        -                        -           17.875,84                      -                        -            20.041,11 

INTERNATIONAL RADIO 

NETWORKS S.A.
                       -                        -                        -                        -                        -              9.497,36 

ATTICA - EVA OD             5.182,00                      -                        -             8.905,25           5.895,89                       -   

Σύνολο ενδοεταιρικών 

συναλλαγών με  θυγατρικές 

εταιρείες

        307.300,01       102.296,99       114.029,91       199.191,38       115.701,28        133.170,72 

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR AE           28.165,44       211.083,45                      -           41.858,96       178.319,01                       -   

PERMIAN HOLDINGS LTD                            -                        -        (449.841,48)                      -                        -        (449.841,48)

Σύνολο συναλλαγών με 

συγγενείς & λοιπές 

συνδεδεμένες εταιρείες

          28.165,44       211.083,45      (449.841,48)         41.858,96       178.319,01      (449.841,48)

Γενικό σύνολο συναλλαγών         335.465,45       313.380,44      (335.811,57)       241.050,34       294.020,29      (316.670,76)

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 και δώρα) σε τρέχουσες τιμές αγοράς και σε έξοδα κυρίως 

από τόκους δανείων που έχει χορηγήσει η Εταιρεία σε ορισμένες συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες. Οι τόκοι υπολογίζονται με

 τρέχοντα επ ιτόκια αγοράς.

1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017

 

 

1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017 1.1-31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

της διοίκησης 13.041,66       112.359,62       13.041,66       112.359,62       

Συναλλαγές με εταιρείες συμφερόντων μελών 

της διοίκησης 297.704,00 170.575,00       50.004,00       4.775,00           

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης -                  -                    -                  -                    

Συναλλαγές με  μετόχους (τόκοι δανείων) 47.397,09       47.376,11         47.397,09       47.376,11         

Υποχρεώσεις προς μετόχους (δάνειο 

μετόχων) 1.047.397,09  1.047.376,11    1.047.397,09  1.047.376,11    

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη, μέλη της διοίκησης καθώς και εταιρείες αυτών, αφορούσαν σε αμοιβές παροχής 

διοικητικών υπηρεσιών βάση σύμβασης. Οι συναλλαγές και υποχρεώσεις προς μετόχους αφορούν χρηματοδότηση η οποία 

χορηγήθηκε από τους κύριους μετόχους της Εταιρείας. Το συνολικό ποσό το οποίο δύναται να χορηγηθεί ανέρχεται σε 3εκ. ευρώ. 

Το ετήσιο επιτόκιο καθορίσθηκε σύμφωνα με το Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5%. Η Εταιρεία έχει προβεί σε ανάληψη 

ποσού 1εκ. ευρώ βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων. Η ισχύς της δανειακής σύμβασης έχει παραταθεί  μέχρι την 

31.12.2019. 

 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

83 

4.9.31 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 και Civicο Ltd. 

Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

Αμεσα εντός 

του έτους
Έως και 5 έτη

Απο 5 ετή και 

μετα 

Αμεσα εντός 

του έτους
Έως και 5 έτη

Απο 5 ετή και 

μετα 

Ελάχιστα δικαιώματα τίτλων περιοδικών 348.037 455.423 0 730.641 304.346 426.296

Ενοίκια κτιρίων 511.800 131.370 14.300 283.988 0 0

Ενοίκια μεταφορικών μέσων 36.169 86.817 0 28.869 72.807 0

Σύνολο 896.006 673.611 14.300 1.043.498 377.153 426.296

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά την τρέχουσα χρήση ο ‘Όμιλος κατέβαλε σε ενοίκια το ποσό των 572 χιλ. ευρώ  και η Εταιρεία το ποσό των 462 χιλ. ευρώ.  

 

Οι χρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι την 31.12.2018 είναι 

οι εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ

 ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 2013-2018

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Ελλάδα 2013-2018

ΤΗΛΕΡΑΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 2013-2018

H.R.S ΕΠΕ Ελλάδα 2013-2018

ATTICA EVA AD Βουλγαρία 2015-2018

ATTICA MEDIA BULGARIA LTD Βουλγαρία 2013-2018

CIVICΟ LTD Κύπρος 2013-2018

ATTICA IMAKO MEDIA SRL Ρουμανία 2013-2018

ATTICA MEDIA SERBIA LTD Σερβία 2013-2018

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING 

S.A.
Λουξεμβούργο 2013-2018

INTERNATIONAL RADIO NETWORK Α.Ε. Ελλάδα 2013-2018

ATTICA MEDIA RMN SRL Ρουμανία 2013-2018

AIRLINK AE Ελλάδα 2013-2018

 

 

Όσον αφορά την Μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια, οι χρήσεις 2011 έως και 2017 έχουν 

ελεγχθεί από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 2238/1994 και άρθρο 65Α 

ν.4174/13 και εκδόθηκαν σχετικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. Παρόλο που για τις χρήσεις που 
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ξεκινούν από 1.1.2016 και μετά η διενέργεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου από τον τακτικό ελεγκτή δεν είναι υποχρεωτική, η 

Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε την ανάθεση του ελέγχου για τη χρήση του 2018 στους τακτικούς ελεγκτές της Μητρικής 

εταιρείας και των θυγατρικών που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια. Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων ο φορολογικός έλεγχος από τον τακτικό ελεγκτή της χρήσης 2018 δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκτιμάτε ότι κατά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν θα προκύψουν σημαντικές διαφορές. Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη 

διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας εντός των νόμιμων προθεσμιών παραγραφής, 

εκτός των χρήσεων που έχουν ήδη περαιωθεί φορολογικά. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 

διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.  Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα από 

τέτοιους μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση ΣτΕ 2932/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί όλοι οι νόμοι με τους οποίους δόθηκαν 

παρατάσεις στις αρχικές ή εκ παρατάσεως προθεσμίες παραγραφής.  

Με βάση την παραπάνω απόφαση στις 31.12.2018 θεωρείται ότι έχει παραγραφεί το σύνολο των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και 

τη χρήση 2012, των ως άνω εταιρειών που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

O Όμιλος είχε σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις θυγατρικών 

εταιρειών χρήσεων 2009 και 2010 ύψους 82 χιλ. ευρώ. Μετά την παραγραφή των χρήσεων αυτών η διοίκηση της Εταιρείας 

προχώρησε την 31.12.2018 σε αντιλογισμό της παραπάνω πρόβλεψης. 

4.9.32 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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. O Όμιλος δεν υπόκειται σε εξωτερικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Η κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται τουλάχιστον 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: 

1.1-31.12.2018 31.12.2017 1.1-31.12.2018 31.12.2017

Δανειακές υποχρεώσεις 15.989.837,19       16.928.439,49  10.960.547,66    11.484.785,19     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.951.945,08         5.367.386,10    1.986.101,24      2.848.650,09       

Καθαρός δανεισμός 11.037.892,11       11.561.053,39  8.974.446,42      8.636.135,10       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.710.058,41         4.567.425,09    15.212.493,79    15.109.389,42     

Δείκτης καθαρού χρέους προς ίδια 

κεφάλαια 234,35% 253,12% 58,99% 57,16%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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. 
 

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 το 2019. 
 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

Παράλληλα, δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών ή συγγενών 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 

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. 
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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 45,08% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται 

μετρητοίς  μετά την απόσυρση κάθε έκδοσης εντύπου  από τα σημεία πώλησης και την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων 

πωλήσεων, 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 κινδύνου. 
 

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 χορήγηση δανείου στην Εταιρεία από τους βασικούς μετόχους της, 

οι οποίοι εδρεύουν στο εξωτερικό, συνολικού ποσού 3 εκ. ευρώ. Η ισχύς της δανειακής σύμβασης έχει παραταθεί έως την 

31.12.2019. 

Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία είχε προβεί σε ανάληψη  ποσού 1 εκ. 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. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος εκτιμά τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές για περίοδο έτους κατά τη 

σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και διενεργεί μηνιαία κυλιόμενη εκτίμηση τριών μηνών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι 

διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από τυχόν ακραίες 

συνθήκες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Την 31.12.2018 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου 

ανήλθαν στο ποσό των 4,95 εκ. ευρώ. 

 

 

 

 

 



ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ 31ης   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (ποσά σε ευρώ) 

 

87 

4.9.33 Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά που κρατούνται από τον Όμιλο και την Εταιρεία, βραχυπρόθεσμες 

καταθέσεις αρχικής διάρκειας ενός μηνός ή λιγότερο και προθεσμιακές καταθέσεις. 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Ταμείο 6.802,54                  21.156,62           1.291,75               10.286,83              

Τραπεζικές καταθέσεις εσωτερικού 1.759.974,55           2.231.398,02      414.361,23           1.258.204,55         

Τραπεζικές καταθέσεις εξωτερικού 3.185.167,99           3.114.831,46      1.570.448,26        1.580.158,71         

Σύνολο 4.951.945,08           5.367.386,10      1.986.101,24        2.848.650,09         

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

4.9.34 Αμοιβές νόμιμων ελεγκτών 

Οι συνολικές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών για την χρήση 2018, ανέρχονται στο ποσό των 72.800 ευρώ για την Εταιρεία και   

153.890 ευρώ για τον Όμιλο. Το σύνολο των αμοιβών αφορούν αποκλειστικά αμοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων βάσει των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 καθώς και αμοιβές για τον φορολογικό έλεγχο από Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν.4174/2013 για όσες εταιρείες έχουν υπαχθεί σε αυτόν. 

4.9.35 Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 

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

Ομίλου από τις 31.12.2018 μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας. 

4.9.36 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων   

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, σελ. 42 έως και 88 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας την 23η  Απριλίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 


