
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1Η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 

Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Η εργασία μας δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των 

οικονομικών στοιχείων αποτελεσμάτων του Β’ τριμήνου 2005 (και των αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων 

του 2004) που παρατίθενται στις οικονομικές αυτές καταστάσεις. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη 

διοίκηση της Εταιρείας.  Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση σχετικής έκθεσης επί των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και των ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, με βάση την 

επισκόπησή μας.  Η επισκόπηση διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2400, όπως 

προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις και στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στοιχείων και 

πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και 

λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας 

αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, 

όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοι στη 

διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις 

διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και ενδιάμεσες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να 

διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης, εφιστούμε την προσοχή σας στη 

Σημείωση 27 (δ) που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι για την μεν Μητρική Εταιρεία οι χρήσεις 2000 μέχρι και 2004 και η εξαμηνιαία 

περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005, για τις δε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου κυρίως οι χρήσεις 2000 

μέχρι και 2004 και η εξαμηνιαία περίοδος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005, δεν έχουν εξετασθεί από τις 

Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονομικές καταστάσεις και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.  

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2005  

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  12001 

ΣΟΛ ΑΕΟΕ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  13301 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ   

2.ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  

5.ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

6.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

7.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

8.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

9.ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

10.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

11.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

12.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

13.ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

14.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   
15.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ  

16.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

17.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

18.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

19.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ  

20.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

21.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  

22.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

23.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  

24.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

25.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ  

26.ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ  

27.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

28.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
30.ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ  Ε.Λ.Π.  ΚΑΙ  Δ.Π.Χ.Π. ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

σε ευρώ Σημειώσεις 
01.01 – 

30.06.2005  01.01 – 
30.06.2004  01.04 – 

30.06.2005  01.04 – 
30.06.2004 

Πωλήσεις  146.345.414,60  153.613.132,35  77.133.232,18  78.727.228,05 

Μείον : Κόστος πωληθέντων  101.936.049,92  105.511.338,37  50.772.468,02  53.089.619,18 

Μικτό κέρδος  44.409.364,68  48.101.793,98  26.360.764,16  25.637.608,87 

Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 11.408.742,92  11.639.014,37  5.579.585,61  5.849.919,80 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8 30.545.242,67  29.523.487,23  17.025.224,58  15.717.992,03 

Έξοδα λειτουργίας ερευνών 
και αναπτύξεως 8 79.845,72  244.112,25  79.845,72  244.112,25 

Πλέον : Λοιπά λειτουργικά 
αποτελέσματα  -273.918,08  790.778,47  -617.887,19  813.033,95 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  2.101.615,29  7.485.958,60  3.058.221,06  4.638.618,74 

Πλέον :  Αποτελέσματα συμμετοχών 
και χρεογράφων  818.327,31  -6.454.482,10  1.316.295,00  -5.851.706,34 

Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 9 -2.778.617,96  -2.798.493,29  -1.397.606,97  -1.390.029,14 

Αποτελέσματα προ φόρων και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας  141.324,64  -1.767.016,79  2.976.909,09  -2.603.116,74 

Μείον :  Φόρος εισοδήματος 10 1.222.579,73  2.196.779,58  1.754.462,48  -416.297,63 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 
μετά από φόρους  -1.081.255,09  -3.963.796,37  1.222.446,61  -2.186.819,11 

Αποδίδονται ως εξής :         

Στους Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας  -1.323.777,26  -4.277.566,49  1.008.891,21  -2.511.026,98 

Στους Μετόχους της Μειοψηφίας  242.522,17  313.770,12  213.555,40  324.207,87 

  -1.081.255,09  -3.963.796,37  1.222.446,61  -2.186.819,11 

Αποτελέσματα ανά μετοχή 
(βασικά και απομειωμένα) 11 -0,014  -0,053  0,016  -0,029 

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού 
Μετοχών  75.300.000  74.860.293  75.300.000  75.300.000 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ Σημειώσεις 
01.01 – 

30.06.2005  01.01 – 
30.06.2004  01.04 – 

30.06.2005  01.04 – 
30.06.2004 

Πωλήσεις  72.044.207,24  71.748.097,84  37.720.982,95    37.456.306,40  

Μείον : Κόστος πωληθέντων  45.250.192,13  41.745.347,01  23.206.415,66    21.925.359,25  

Μικτό κέρδος  26.794.015,11  30.002.750,83  14.514.567,29  15.530.947,15 

Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 5.691.348,18  5.845.851,88  2.487.693,41    3.208.064,26  

            Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8 22.300.344,00  21.513.199,03  11.186.876,62    11.361.329,89  

Πλέον : Λοιπά λειτουργικά 
αποτελέσματα  837.083,64  1.458.583,72  322.804,35    963.397,23  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  -360.593,43  4.102.283,64  1.162.801,61  1.924.950,23 

Πλέον : Αποτελέσματα από συγγενείς   
εταιρείες  1.460.308,03  -5.942.764,99  1.909.183,54    -5.827.216,39 

Χρηματοοικονομικά                    
αποτελέσματα 9 -460.619,63  -342.152,67  -238.752,02  -180.021,14 

Αποτελέσματα προ φόρων και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας  639.094,97  -2.182.634,02  2.833.233,13  -4.082.287,30 

Μείον :  Φόρος εισοδήματος 10 424.823,54  2.363.668,15  584.169,74    296.822,45  

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 
μετά από φόρους  214.271,43  -4.546.302,17  2.249.063,39  -4.379.109,75 

Αποτελέσματα ανά μετοχή                
(βασικά και απομειωμένα) 11 0,003  -0,061  0,030  -0,058 

Σταθμισμένος Μέσος Όρος Αριθμού 
Μετοχών  75.300.000  74.860.293  75.300.000  75.300.000 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

Σημει
ώσεις 30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού 
και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12 203.079.162,17  208.059.080,68  34.568.167,40  34.909.983,55 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 1.460.887,15  1.415.477,54  584.181,73  659.749,91 
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες 14 2.286.077,35  2.286.077,35  9.608.133,84  9.608.133,84 
Συμμετοχές σε θυγατρικές και από κοινού 
ελεγχόμενες εταιρίες 14 1.082.848,20  1.080.348,20  85.922.328,92  78.071.166,08 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 15 11.716.195,51  14.943.361,82  11.696.211,65  14.923.361,82 

Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 15 5.522.121,30  17.796.964,53  4.202.748,40  16.481.283,75 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10 7.734.087,50  8.380.842,14  4.142.131,00  4.300.043,64 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  801.783,93  780.999,85  463.142,10  489.846,75 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  233.683.163,11  254.743.152,11  151.187.045,04  159.443.569,34 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Αποθέματα 16 33.169.849,64  31.965.791,15  5.264.898,46  4.306.492,63 
Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις  17 124.866.068,31  118.729.745,48  50.421.804,38  42.059.453,40 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 17 0,00  0,00  3.394.001,37  6.197.876,31 

Χρηματικά διαθέσιμα 18 15.522.753,12  6.349.904,36  2.190.795,81  680.456,22 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  173.558.671,07  157.045.440,99  61.271.500,02  53.244.278,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  407.241.834,18  411.788.593,10  212.458.545,06  212.687.847,90 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια Κεφάλαια          

Μετοχικό κεφάλαιο 19 45.180.000,00  45.180.000,00  45.180.000,00  45.180.000,00 
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 19 201.653.475,23  201.653.475,23  201.653.475,23  201.653.475,23 

Αποθεματικά κεφάλαια 20 12.850.064,63  16.252.770,02  8.021.805,34  11.248.971,29 

Αποτελέσματα εις νέο  -121.161.228,33  -119.732.748,38  -103.332.518,32  -103.546.789,75 

  138.522.311,53  143.353.496,87  151.522.762,25  154.535.656,77

Δικαιώματα μειοψηφίας  25.689.001,07  25.380.614,82  0,00  0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  164.211.312,60  168.734.111,69  151.522.762,25  154.535.656,77 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 21 69.805.164,80  75.653.797,31  10.500.000,00  12.000.000,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  81.911,65  224.703,63  219,16  0,00 

Πρόβλέψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 22 12.034.986,56  11.386.924,00  9.464.323,00  8.991.540,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10 6.748.553,00  6.734.879,00  0,00  0,00 

Έσοδα επομένων χρήσεων 23 4.202.299,16  4.492.756,94  0,00  0,00 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  92.872.915,17  98.493.060,88  19.964.542,16   20.991.540,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Εμπορικές υποχρεώσεις  24 48.405.756,91  44.069.750,02  21.475.756,18  16.628.679,63 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 25 71.143.927,87  78.908.545,46  3.000.000,00  12.500.000,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 27 7.415,89  50.563,82  0,00  0,00 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  0,00  0,00  232.794,04  194.454,38 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 26 30.600.505,74  21.532.561,23  16.262.690,43  7.837.517,12 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων  150.157.606,41  144.561.420,53  40.971.240,65  37.160.651,13 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  407.241.834,18  411.788.593,10  212.458.545,06  212.687.847,90 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών  καταστάσεων 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 σε ευρώ 

30.06.2005  30.06.2004  30.06.2005  30.06.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  141.324,64   -1.767.016,79  639.094,97  -2.182.634,03 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 5.687.169,94  5.651.192,64  918.037,73  607.555,87 
Αποτελέσματα από συμμετοχές και 
χρεόγραφα 762.488,64  6.557.926,68  770.561,62  6.632.149,38 

Προβλέψεις 645.270,22  140.249,50  473.002,16  255.928,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (η 
διαφορά χρεωστικών & πιστωτικών τόκων) 2.778.617,96  2.798.493,29  460.619,63  260.514,91 

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

       

Αύξηση αποθεµάτων -1.204.058,49  -2.747.964,38  -958.405,83  -40.237,37 
Αύξηση απαιτήσεων  -6.447.564,69  -9.498.413,16  -5.531.771,39  -13.300.459,78 

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και 
καταβληθέντων μερισμάτων) 12.803.527,40  106.923,09  13.065.288,62  8.149.094,36 

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  -3.324.206,31  -3.573.374,81  -466.469,82  -343.753,16 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)  11.842.569,31  -2.331.983,93  9.369.957,69  38.158,18 

Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -2.500,00  -31.937,50  -7.851.162,84  - 

Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων 11.507.957,18  -  11.507.957,18  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  -1.072.863,97  -7.293.999,04  -513.805,44  -6.664.049,74 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων παγίων 30.105,15  1.273.631,91  13.152,04  3.995,54 

Τόκοι εισπραχθέντες 545.588,35  774.881,52  5.850,19  1.600,49 
Μερίσµατα εισπραχθέντα -  1.014.091,25  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 11.008.286,71  -4.263.331,86  3.161.991,13  -6.658.453,71 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια -  10.600.286,32  -  7.600.000,00 

Εξοφλήσεις δανείων  -13.613.250,10  -5.033.793,60  -11.000.000,00   
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -43.147,93  -162.668,35  - - 

Μερίσµατα πληρωθέντα -21.609,23  -203,21  -21.609,23  -203,21 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -13.678.007,26  5.403.621,15   -11.021.609,23  7.599.796,79  

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

9.172.848,76  -1.191.694,64  1.510.339,59  979.501,26 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 6.349.904,36  9.873.428,42  680.456,22  1.492.109,65 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου 15.522.753,12  8.681.733,78  2.190.795,81  2.471.610,91 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

σε ευρώ 

                    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο  

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 
το άρτιο  

Καθαρά μη 
πραγματοποιηθέντα 
κέρδη / ζημιές  

Τακτικό 
αποθεματικό  

Λοιπά 
αποθεματικά  

Αποτελέσματα 
εις νέο  Ίδιες Μετοχές    

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας   ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 
2004 

(31.12.2003) 45.180.000,00  206.260.785,36  0,00  3.391.537,52  13.315.602,14  -93.324.162,68  -31.123.138,52  143.700.623,82  24.688.082,94  168.388.706,76 

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου με ακύρωση 
ιδίων μετοχών -  -4.607.310,13  -  -  -  -26.515.828,00  31.123.138,13  -  -  - 

Αποτέλεσμα περιόδου -  -  -  -  -  -4.277.566,49  -  -4.277.566,49  313.770,12  -3.963.796,37 

Μεταβολές στα 
δικαιώματα μειοψηφίας -  -  -  -196,32  1.083,42  506.699,78  0,39  507.587,27  68.978,01  576.565,28 

30 Ιουνίου 2004 45.180.000,00  201.653.475,23  0,00  3.391.341,20  13.316.685,56  -123.610.857,39  0,00  139.930.644,60  25.070.831,07  165.001.475,67 

                    

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο  

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 
το άρτιο  

Καθαρά μη 
πραγματοποιηθέντα 
κέρδη / ζημιές  

Τακτικό 
αποθεματικό  

Λοιπά 
αποθεματικά  

Αποτελέσματα 
εις νέο  Ίδιες Μετοχές   

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 
2005 

(31.12.2004) 45.180.000,00  201.653.475,23  0,00  3.433.261,52  12.819.508,50  -119.732.748,38  0,00  143.353.496,87  25.380.614,82  168.734.111,69 

Απομείωση διαθέσιμων 
από πώληση 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών 
στοιχείων -  -  -  -  -3.227.166,72  -  -  -3.227.166,72  -  -3.227.166,72 

Αποτέλεσμα περιόδου -  -  -  -  -  -1.323.777,26  -  -1.323.777,26  242.522,17  -1.081.255,09 

Μεταβολές στα 
δικαιώματα μειοψηφίας -  -  -  3.265,57  -178.804,24  -104.702,69  -  -280.241,36  65.864,08  -214.377,28 

30 Ιουνίου  2005 45.180.000,00  201.653.475,23  0,00  3.436.527,09  9.413.537,54  -121.161.288,33  0,00  138.522.311,53  25.689.001,07  164.211.312,60 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

                

 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Καταβεβλημένο  

Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
 

Καθαρά μη 
πραγματο-

ποιηθέντα κέρδη / 
ζημιές 

 Τακτικό 
αποθεματικό  Λοιπά  

αποθεματικά  Αποτελέσματα  
εις νέο  Ίδιες Μετοχές  ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2004 (31.12.2003) 45.180.000,00  206.260.785,36  0,00  2.877.769,63  8.371.201,66  -77.350.848,43  -31.123.138,52  154.215.769,70 

Αποτίμηση από διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -  -  437.012,17  -  -  -  -  437.012,17 

Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών 
στοιχείων -  -  -437.012,17  -  -  -  -  -437.012,17 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων 
μετοχών -827.862,00  -3.779.448,13  -  -  -  -26.515.829,00  31.123.138,52  - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 827.862,00  -827.862,00  -  -  -  -  -  - 

Αποτέλεσμα περιόδου -  -  -  -  -  -4.546.302,17  -  -4.546.302,17 

30 Ιουνίου 2004 45.180.000,00  201.653.475,23  0,00  2.877.769,63  8.371.201,66  -108.412.979,60  0,00  149.669.467,53 

                

 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Καταβεβλημένο  

Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο 
 

Καθαρά μη 
πραγματοποιηθέντα 
κέρδη / ζημιές 

 Τακτικό 
αποθεματικό  Λοιπά  

αποθεματικά  Αποτελέσματα  
εις νέο  Ίδιες Μετοχές  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2005 (31.12.2004) 45.180.000,00  201.653.475,23  0,00  2.877.769,63  8.371.201,66  -103.546.789,75  0,00  154.535.656,77 

Αποτέλεσμα περιόδου -  -  -  -  -  214.271,43  -  214.271,43 
Ζημιά από πώληση ή αποτίμηση συμμετοχών & 
χρεογράφων -  -  -3.227.165,95  -  -  -  -  -3.227.165,95 

30 Ιουνίου  2005 45.180.000,00  201.653.475,23  -3.227.165,95  2.877.769,63  8.371.201,66  -103.332.518,32  0,00  151.522.762,25 

 

 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30.06.2005 
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1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 

Η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ (εφεξής Μητρική Εταιρεία ή ΔΟΛ ΑΕ ή Εταιρεία) με 

το διακριτικό τίτλο ΔΟΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 και προήλθε από τη μετατροπή ατομικής εταιρείας σε ανώνυμη 

εταιρεία. Μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών του Ελληνικού Υπουργείου 

Ανάπτυξης, η ΔΟΛ ΑΕ έχει αριθμό μητρώου 1410/06/Β/86/40.  Η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 έτη από την 

ημερομηνία καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στην πόλη του 

Δήμου Αθηναίων, οδός Χρ. Λαδά 3. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 80. Η 

Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998 και οι μετοχές της διαπραγματεύονται 

στην Κύρια  Αγορά.  

 

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την Εταιρεία, τις θυγατρικές και τις συγγενείς 

εταιρείες που αναφέρονται στη σημείωση 3 (α) – (γ) (εφεξής ο Όμιλος ΔΟΛ ή ο Όμιλος). 

Ο Όμιλος ΔΟΛ: 

α)  Εκδίδει εφημερίδες με κορυφαίες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ 

φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού και κατέχουν σταθερά τις κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους 

από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης.  

β)  Διαθέτει (μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ) δύο υπερσύγχρονες καθετοποιημένες 

βιομηχανικές εκτυπωτικές μονάδες από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες στην περιοχή της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και καλύπτουν όλο το 

φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου μέχρι την τελειοποίηση, τη 

συσκευασία και τη διανομή. 

γ)  Δραστηριοποιείται (μέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ATEBE) στην παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών, μέσω των τουριστικών πρακτορείων TRAVEL PLAN και TRIAINA TRAVEL. 

δ)  Αναπτύσσει και λειτουργεί (μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE) την πρώτη και μεγαλύτερη 

ελληνική πύλη στο διαδίκτυο www.in.gr και ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα το www.shop21.gr και συμμετέχει στην πρώτη ιντερνετική πύλη ιατρικού 

περιεχομένου health.in.gr. 

ε)  Συμμετέχει στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA CHANNEL, σε εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών, 

σε εκδοτικούς οίκους βιβλίων, σε βιβλιοπωλεία, σε δίκτυο διανομής και σε εταιρεία τηλεφωνικής 

προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship 

management). 

 

Ο μέσος όρος του προσωπικού της Μητρικής Εταιρείας το α΄ εξάμηνο του 2005 διαμορφώθηκε σε 850 

απασχολούμενους (Α΄ εξάμηνο 2004 : 849) και ο μέσος όρος του προσωπικού του Ομίλου ΔΟΛ το ίδιο 

διάστημα διαμορφώθηκε σε  2.535 απασχολούμενους (Α΄ εξάμηνο 2004  : 2.510). 
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2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις  της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου (εφεξής αναφερόμενες από κοινού ως ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και ειδικότερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα  με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός  από τα γήπεδα και τα κτίρια, τα οποία κατά 

την ημερομηνία της μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή 

η εύλογη αξία χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία. Όπως περαιτέρω 

περιγράφεται στη σημείωση 2γ, οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη 

φορά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία μετάβασης τη 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις : Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004, η ΔΟΛ ΑΕ τηρούσε τα 

λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία («καταστατικές οικονομικές καταστάσεις»). Αρχής 

γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2005, η ΔΟΛ ΑΕ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και συντάσσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΧΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας 

φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό απαιτείται. Ο καταστατικός ισολογισμός της 1ης Ιανουαρίου 

2004 και οι καταστατικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης  Ιουνίου 2004 και της 31ης  Δεκεμβρίου 2004 

προσαρμόστηκαν και αναμορφώθηκαν μέσω συγκεκριμένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρμογής ώστε να 

ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις των ΔΠΧΠ. Οι βασικές έξω-λογιστικές εγγραφές προσαρμογής που 

πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στους Πίνακες Συμφωνίας της Καθαρής Θέσης μεταξύ Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και Δ.Π.Χ.Π..   

 

(γ) Πρώτη χρήση εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π.:  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1606/2002 και 

βάσει του Νόμου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/04) οι ελληνικές  εταιρείες που είναι 

εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να ετοιμάζουν τις 

θεσμικές οικονομικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Βάσει του ΔΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής νομοθεσίας, οι ανωτέρω 

εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, 

τουλάχιστον για μία χρήση (31 Δεκεμβρίου 2004).  

 

Ο Όμιλος πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ 

εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει ο νόμος ενώ η ημερομηνία ισολογισμού των οικονομικών αυτών 

καταστάσεων θα είναι η 31 Δεκεμβρίου 2005. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα 

που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2005 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ενδιάμεσων αυτών οικονομικών καταστάσεων.  
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Επειδή όμως το σύνολο των Προτύπων και Διερμηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2005 δεν 

είναι γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, ο 

Όμιλος συνέταξε τις ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία 

είχαν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων (Ιούλιος 2005).  

 

Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ» στην προετοιμασία των συνημμένων 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ΔΠΧΠ 1:  

 

(i) O Όμιλος δεν εφάρμοσε αναδρομικά το ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Εταιρειών» αναφορικά με τις συνενώσεις 

εταιρειών που προέκυψαν προγενέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στα ΔΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004).   

Κατά συνέπεια, και με βάση το ΔΠΧΠ 1 αναφορικά με τις προγενέστερες συνενώσεις εταιρειών ο Όμιλος:  

 

● Διατήρησε την ίδια ταξινόμηση όπως και στις προγενέστερες οικονομικές καταστάσεις βάσει των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ), 

● Αναγνώρισε όλες τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, οι οποίες 

αποκτήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σε συνενώσεις εταιρειών, 

● Εξαίρεσε /διέγραψε από τον ενοποιημένο ισολογισμό έναρξης με βάση τα ΔΠΧΠ, κάθε στοιχείο που 

αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα ΕΛΠ και το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης σαν 

στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού βάσει των ΔΠΧΠ.  

● Δεν αναγνώρισε στον ενοποιημένο ισολογισμό έναρξης υπεραξία η οποία με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα είχε αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

(ii) Η Εταιρεία αποφάσισε να εκτιμήσει τα γήπεδα και τα κτίρια κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ σε 

εύλογες αξίες και χρησιμοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως τεκμαρτό κόστος κατά την συγκεκριμένη 

ημερομηνία. 

 

(iii) Όσον αφορά τη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου συνταξιοδότησης το σύνολο των 

σωρευμένων αναλογιστικών ζημιών και κερδών αναγνωρίσθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, 

ενώ για τις αναλογιστικές ζημίες και κέρδη που προέκυψαν κατά το 2004 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

περιθωρίου («corridor approach»). Η εξαίρεση αυτή χρησιμοποιήθηκε για όλα τα σχετικά προγράμματα που 

υπήρχαν κατά την ημερομηνία μετάβασης. 

 

(iv) Οι εκτιμήσεις της Εταιρείας με βάση τα ΔΠΧΠ κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ ήταν σε 

συνέπεια με τις εκτιμήσεις που έγιναν για την ίδια ημερομηνία με βάση τα προηγούμενα ΕΛΠ (μετά από τις 

όποιες αναμορφώσεις για την απεικόνιση διαφορών στις λογιστικές αρχές), εκτός αν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις 

ότι αυτές οι εκτιμήσεις ήταν λανθασμένες.  

 

(δ) Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες: Εντός του 2005 εκδόθηκαν το ΔΠΧΠ 6 «Αναζήτηση και εκτίμηση 

ορυκτών πόρων»,  η Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του κατά πόσον μία σύμβαση αποτελεί χρηματοδοτική 
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μίσθωση» και η Διερμηνεία 5 «Δικαιώματα από συμμετοχή σε ταμεία επαναφοράς, απόσυρσης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης», τα οποία έχουν εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2006 και τα οποία δεν 

αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η εφαρμογή της Διερμηνείας 3 

«Δικαιώματα εκπομπής αερίων» η οποία δεν έχει εισέτι υιοθετηθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και είναι εφαρμοστέα από 1 Μαρτίου 2005 δεν θα είχε καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου. 

 

(ε) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων: Το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΔΟΛ ΑΕ ενέκρινε τις εταιρικές 

και τις  ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 στη 

συνεδρίασή του της  14ης Σεπτεμβρίου 2005. 

 

(στ) Χρήση Εκτιμήσεων:  Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί η 

διοίκηση να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της 

περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
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3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

(α) Βάση ενοποίησης: Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 

περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ΔΟΛ Α.Ε καθώς και των θυγατρικών 

εταιρειών στις οποίες η ΔΟΛ ΑΕ ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΔΟΛ ΑΕ μέσω άμεσης ή έμμεσης 

κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο Συμβούλιο 

των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται  από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται 

στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  

Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι θυγατρικές εταιρείες μαζί με τα 

σχετικά ποσοστά του Ομίλου.  

 

ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ 

% % ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ 50,50% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών

MULTIMEDIA ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Προεκτυπώσεις 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΣ 

ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ 70,00% - Ελλάδα Εκτυπώσεις 

EUROSTAR ΑΤΕΒΕ 95,50% - Ελλάδα 
Τουριστικό 

Πρακτορείο 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 

ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ - ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ - 95,50% Ελλάδα 
Τουριστικό 

Πρακτορείο 

ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ 82,62% - Ελλάδα Εταιρεία Συμμετοχών

RAMNET ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονική Πύλη 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

RAMNET SHOP ΑΕ - 82,62% Ελλάδα Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ACTION PLAN ΑΕ 85,00% - Ελλάδα Call Center 

ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ 1,00% 84,15% Ελλάδα 
Προσωρινή 

Απασχόληση 

STUDIO ATA ΑΕ 99,30% - Ελλάδα 

Παραγωγή 

Τηλεοπτικών 

Προγραμμάτων 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 
100,00% - Ελλάδα Διαχείριση Ακινήτων

ΛΟΙΠΩΝ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 51,00% - Ελλάδα 
Εκδοτικός Οίκος - 

Βιβλιοπωλείο 
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(β) Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες : Οι συμμετοχές  του Ομίλου σε από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της 

αναλογικής ενοποίησης.  Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία κτήσεως μείον 

τυχόν προβλέψεις απομείωσης. Με βάση τη μέθοδο αυτή το ποσοστό του Ομίλου στα περιουσιακά στοιχεία, 

στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα των μονάδων ενοποιείται «γραμμή προς γραμμή». Στο 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες με τα σχετικά 

ποσοστά του Ομίλου:  

 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΟ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

ΧΩΡΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών 

HEARST-ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών 

 

 

(γ) Συμμετοχές σε συγγενείς: Οι συμμετοχές του Ομίλου στις συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις 

οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι 

συμμετοχές στις συγγενείς εταιρίες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία 

αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά 

την ημερομηνία απόκτησης.  Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από μία συνδεδεμένη εταιρεία, 

μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής. Στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται στην αξία 

κτήσεως μείον τυχόν προβλέψεις απομείωσης. 

 

ΑΜΕΣΟ 

% ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΧΩΡΑ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

MEΛΛON GROUP ΑΕ  

ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 33,30% Ελλάδα Εκδόσεις Εκτυπώσεις 

ΑΡΓΟΣ ΑΕ  38,70% Ελλάδα Διανομή Τύπου 
ΛΟΙΠΕΣ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ  

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΕ 
30,00% Ελλάδα 

Εκδοτικός Οίκος - 

Βιβλιοπωλείο 
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(δ) Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις: Οι συμμετοχές του Ομίλου σε λοιπές επιχειρήσεις, κατατάσσονται 

στις εξής κατηγορίες:  

 

1. Συμμετοχές κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς, που κρατούνται κυρίως για τη δημιουργία 

βραχυχρόνιου κέρδους, και  

2.   Συμμετοχές διαθέσιμες προς πώληση, αυτές που δεν ανήκουν σε καμμία άλλη κατηγορία.  

 

Οι συμμετοχές και των δύο αυτών κατηγοριών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης των μετοχών που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα 

χρήσεως, ενώ το αποτέλεσμα της αποτίμησης των διαθέσιμων προς πώληση συμμετοχών μεταφέρεται 

απευθείας στην καθαρή θέση και κατά τη διάθεσή τους μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Τυχόν ζημιά 

απομείωσης των συμμετοχών αυτών μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

 

(ε)  Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων:  Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας αλλά και των 

λοιπών εταιρειών του Ομίλου είναι το ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε 

ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές στις 

συνημμένες ενδιάμεσες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

(στ) Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιμώνται στο τεκμαρτό κόστος (δηλαδή 

στην εύλογη αξία την ημερομηνία μετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004) μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός 

εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις 

απομείωσης της αξίας τους.  Όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται στη σημείωση 12, η Εταιρεία προέβη στην 

αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 και οι εύλογες αξίες αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Η υπεραξία που προέκυψε 

πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση.   

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν 

την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων 

παγίων.  

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν 

δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 

προκύπτουν από την  διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 

διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 
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(ζ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, όπως εκτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες (οικόπεδα, κτίρια) 

σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1. Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

 

 

Είδος Παγίου Εκτιμώμενη Διάρκεια Ωφέλιμης Ζωής 

Βιομηχανικά Κτίρια 40 έτη 

Λοιπά Κτίρια 40 έτη 

Μηχανήματα και  

λοιπός εξοπλισμός 
8 έως 20 έτη 

Μεταφορικά μέσα 3 έως 5 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 έως 8 έτη 

 

 

(η) Κόστος Δανεισμού: Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου έχουν υιοθετήσει το βασικό 

λογιστικό χειρισμό που προβλέπεται από το ΔΛΠ 23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισμού (ανεξάρτητα 

από το αν αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσματα 

της χρήσεως που αφορά.  

 

(θ) Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από μια 

επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ως μέρος 

μιας ενοποίησης επιχειρήσεων καταχωρούνται ξεχωριστά από την υπεραξία αν η πραγματική τους αξία 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική καταχώρηση. Δαπάνες αναπτύξεως, που πραγματοποιούνται 

μετά τη φάση της έρευνας, καταχωρούνται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία όταν, και μόνο όταν, πληρούνται 

σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ΔΛΠ 38.  

Οι δαπάνες έρευνας, εκκινήσεως μιας εκμεταλλεύσεως, εκπαιδεύσεως, διαφημίσεως και προώθησης, δαπάνες 

επανεγκαταστάσεως ή αναδιοργάνωση μέρους ή του συνόλου μιας επιχείρησης,  καταχωρούνται ως έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται.  

Μετά την αρχική καταχώρηση, τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται  στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομειώσεως. Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων υπολογίζονται με βάση την κατ’ εκτίμηση ωφέλιμη ζωή τους η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι 

χρόνια. Τα εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σε διάρκεια 10 ετών. 

 

(ι) Απομείωση Παγίων Στοιχείων: Η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου 

εκτιμάται όποτε υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί και αναγνωρίζεται 

ζημία απομείωσης όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Ως 

ανακτήσιμο ποσό αναγνωρίζεται το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως 
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του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιμή πωλήσεως είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση 

ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια αντικειμενική συναλλαγή μεταξύ μερών που γνωρίζουν και επιθυμούν τη 

συναλλαγή, μετά την αφαίρεση κάθε άμεσης δαπάνης διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που αναμένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.  

 

(ια) Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίων Στοιχείων: Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από το Κράτος 

στα πλαίσια αναπτυξιακών διατάξεων, λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξή τους και απεικονίζονται στους 

συνημμένους ισολογισμούς ως έσοδα επομένων χρήσεων. Η απόσβεσή τους λογίζεται βάσει της ωφέλιμης 

ζωής των σχετικών παγίων και συμπεριλαμβάνεται στις αποσβέσεις στη συνημμένη ενοποιημένη κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

(ιβ) Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση: Τα  μη κυκλοφοριακά 

στοιχεία του ενεργητικού των οποίων η αξία θα ανακτηθεί κυρίως από την πώλησή τους, εφόσον 

πληρούνται τα κριτήρια του ΔΠΧΠ 5, ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση και αποτιμούνται στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους μειωμένης με τις δαπάνες διάθεσής τους. 

Από τη στιγμή της ταξινόμησης τους ως διαθέσιμα προς πώληση τα στοιχεία αυτά παύουν να αποσβένονται. 

 

(ιγ) Υπεραξία: Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους αγοράς πάνω από την πραγματική 

αξία των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης κατά την ημερομηνία 

εξαγοράς. Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα εάν γεγονότα ή αλλαγές 

συνθηκών υποδηλώνουν ότι μπορεί να έχει απομειωθεί. 

 

(ιδ)Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς αυτά: Αποτελούνται από μετρητά, βραχυπρόθεσμες 

καταθέσεις και άλλες άμεσης ρευστοποίησης επενδύσεις με αρχική λήξη εντός τριών μηνών.   

 

(ιε) Λογαριασμοί Απαιτήσεων: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, 

μετά  από προβλέψεις για μη εισπρακτέα υπόλοιπα. Ο υπολογισμός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν 

δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη μέρους ή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.  

 

(ιστ) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO εκτός από 

των αποθεμάτων της εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ που προσδιορίστηκε με τη μέθοδο μηνιαίου μέσου 

σταθμικού κόστους.  

 

Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων περιλαμβάνει: 

• Τις δαπάνες αγοράς των υλικών και υπηρεσιών δηλαδή την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και 

άλλους μη επιστρεπτέους φόρους, καθώς και μεταφορικά, έξοδα παράδοσης και άλλα έξοδα, άμεσα 

επιρριπτέα στην αγορά υλικών. 
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• Το κόστος μετατροπής που αποτελείται από τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα προς τις παραγόμενες 

μονάδες, δηλαδή τα άμεσα εργατικά, και μια συστηματική κατανομή των σταθερών και μεταβλητών 

γενικών εξόδων παραγωγής, που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή των υλών σε έτοιμα. 

• Άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 

κατάσταση. 

 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της 

επιχείρησης, μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.  

 

(ιζ) Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες 

Απαιτήσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει ενεστώσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη 

εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να 

χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι 

σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του 

χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν 

η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(ιη) Αποθεματικό για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για 

αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν 

συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά 

την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις 

οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη σημείωση 22 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας 

την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων  υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα 

καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην 

επισυναπτόμενη  κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το 

κόστος προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο έως ότου τα 

οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, 

αναγνωρίζονται κατά τη μέση υπολειπόμενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και 

συμπεριλαμβάνονται ως μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της 

περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για 

παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. 
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(ιθ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Το προσωπικό του Ομίλου καλύπτεται συνταξιοδοτικά και 

ιατροφαρμακευτικά από τα Ταμεία Τύπου κυρίως από το ΤΣΠΕΑΘ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΑΙΣΥΤ, και από τον κύριο 

κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το 

μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ ειδικά για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από τους εργοδότες.  Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για 

την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους και κατά συνέπεια ο Όμιλος δεν έχει 

καμμία νόμιμη ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης στο προσωπικό του. 

 

(κ) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στην 

χρήση που αφορούν μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή 

θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Η φύση των αγαθών της Εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου 

της είναι τέτοια όπου η μεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας, συμπίπτει με την 

έκδοση των παραστατικών πώλησης. Τα έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε συστηματική βάση 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, βάση του μισθωτηρίου συμβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται με τη βάση των 

δεδουλευμένων εσόδων (λαμβάνοντας υπόψη τη  πραγματική απόδοση  του περιουσιακού στοιχείου). Τα 

μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους.  

 

(κα) Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με 

τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των 

φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώθηκαν  

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή. Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι 

αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να 

αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και 

τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν 

θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

(κβ) Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν 

στην Εταιρεία ή και στις εταιρείες του Ομίλου της,  ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 

μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 
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πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της 

μείωσης  της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν 

υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα αποτελέσματα. Τα 

κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης.  

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου 

καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως 

ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.   

 

(κγ) Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον ισολογισμό 

περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της 

καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα.  

 

• Πραγματική Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους ενδιάμεσους ισολογισμούς για τα 

διαθέσιμα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις 

αντίστοιχες πραγματικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών 

προϊόντων.  

• Πιστωτικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου της, δεν έχουν σημαντική 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό 

κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

• Κίνδυνος Επιτοκίου και Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Επειδή τα δάνεια της Εταιρείας και των 

λοιπών εταιρειών του Ομίλου της είναι σε ευρώ και έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο δεν έχουν σημαντικό 

κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και του ξένου συναλλάγματος. 

• Κίνδυνος Αγοράς: Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου της δεν έχουν συνάψει συμβόλαια για 

την αντιστάθμιση κινδύνου αγοράς, που προκύπτει από την έκθεσή της σε διακυμάνσεις των τιμών των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιεί στη παραγωγική διαδικασία. 

 

(κδ) Κέρδη ανά Μετοχή: Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου 

μετά από φόρους, με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών που είχαν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της κάθε 

χρήσεως/ περιόδου.  
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4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΔΟΛ ΑΕ και ο Όμιλος της  είναι οι εξής: 

(α) Εκδοτικός Τομέας: Ο εκδοτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η μητρική 

εταιρεία, που ασχολούνται με την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών. Ο όμιλος εκδίδει τις κορυφαίες 

ελληνικές εφημερίδες "ΤΟ ΒΗΜΑ" και "ΤΑ ΝΕΑ" και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα 

θεμάτων και αναγνωστικού κοινού.  

(β) Εκτυπωτικός Τομέας: Ο εκτυπωτικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την 

ηλεκτρονική προ-εκτυπωτική παραγωγή (pre-press) και την εκτύπωση παντός είδους εντύπου.  

(γ) Τουριστικός Τομέας: Ο τουριστικός τομέας περιλαμβάνει εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών λειτουργώντας δύο τουριστικά πρακτορεία. 

(δ) Τομέας Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Ο τομέας  τεχνολογίας περιλαμβάνει τη λειτουργία 

της πρώτης και μεγαλύτερης ελληνικής πύλης στο διαδίκτυο in.gr (www.in.gr ). 

(ε) Λοιπές Συμμετοχές : Περιλαμβάνουν εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, εταιρεία παραγωγής 

τηλεοπτικών εκπομπών, δίκτυο διανομής, εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης 

σχέσεων πελατών (call center - customer relationship management) και το κατάστημα ηλεκτρονικού 

εμπορίου (www.shop21.gr). 

Ο Όμιλος γενικά λογίζει τις πωλήσεις και συναλλαγές μεταξύ των τομέων ως πωλήσεις ή συναλλαγές σε 

τρίτα πρόσωπα σε τρέχουσες αγοραίες τιμές.  

Δε γίνεται διάκριση ανά γεωγραφικούς τομείς διότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται εξολοκλήρου στην Ελλάδα. 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν πληροφορίες για τα έσοδα και κέρδη καθώς και κάποιες 

πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας  για την 

εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 και στις 30 Ιουνίου 2004. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

30 .06.2005 

σε  ευρώ Εκδοτικός 
Τομέας 

Εκτυπωτικός 
Τομέας 

Τουριστικός 
Τομέας 

Τομέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο 

30/6/2005 

Έσοδα             

Σύνολο Πωλήσεων 82.937.346,10 59.243.305,87 10.994.965,01 1.123.478,97 18.576.310,03 172.875.405,98 

Μείον : Ενδοεταιρικές Πωλήσεις 2.551.587,53 22.040.722,04 508.214,67 194.851,07 1.234.616,07 26.529.991,38 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 80.385.758,57 37.202.583,83 10.486.750,34 928.627,90 17.341.693,96 146.345.414,60 

Αποτελέσματα             

Λειτουργικά Αποτελέσματα             

Αποτελέσματα από λειτουργικές 
δραστηριότητες 980.343,94 2.492.482,78 -823.405,27 -640.405,55 92.599,39 2.101.615,29 

Αποτελέσματα από συγγενείς 
επιχειρήσεις 773.658,03 44.669,28  -  -  - 818.327,31 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -578.429,77 -1.593.460,14 -40.996,88 -133.045,22 -432.685,95 -2.778.617,96 

Αποτελέσματα προ φόρων 1.175.572,20 943.691,92 -864.402,15 -773.450,77 -340.086,56 141.324,64 

Φόρος εισοδήματος -592.969,52 -350.839,10 -37.625,00  - -241.146,11 -1.222.579,73 

Δικαιώματα μειοψηφίας 270.908,42 169.266,54 -36.222,56 -134.425,74 -27.004,49 242.522,17 

Καθαρό αποτέλεσμα 311.694,26 423.586,28 -865.804,59 -639.025,03 -554.228,18 -1.323.777,26 

Λοιπές πληροφορίες             

Περουσιακά στοιχεία τομέα 100.021.523,43 201.630.337,73 15.919.887,98 25.102.185,73 61.455.807,76 404.129.742,63 

Συμμετοχή σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 2.286.077,35  -  - 826.014,20 256.834,00 3.368.925,55 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 102.307.600,78 201.630.337,73 15.919.887,98 25.928.199,93 61.455.807,76 407.241.834,18 

Υποχρεώσεις τομέα 67.095.118,98 125.133.604,58 8.873.495,43 6.955.849,93 34.972.452,66 243.030.521,58 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
(επενδυτικά πάγια) 479.029,28 165.915,38 81.172,66 3.273,91 94.472,27 823.863,50 

Προσθήκες άϋλων στοιχείων 50.609,02 -  70.179,32 -  128.212,13 249.000,47 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων 135.318,08 4.398,97 7.017,93 38.970,19 17.885,69 203.590,86 

Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων 810.135,80 4.448.448,36 33.026,81 31.431,93 450.633,96 5.773.676,86 

Αναλώσεις Αποθεμάτων  9.156.362,24 30.822.402,73 - - 3.039.064,25 43.017.829,22 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

30.06. 2004 

σε ευρώ Εκδοτικός 
Τομέας 

Εκτυπωτικός 
Τομέας 

Τουριστικός 
Τομέας 

Τομέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο 

30/6/2004 

Έσοδα             

Σύνολο Πωλήσεων 82.566.148,34 64.385.180,98 17.304.912,54 896.952,14 19.657.786,00 184.810.980,00 

Μείον : Ενδοεταιρικές Πωλήσεις 2.844.965,67 24.858.787,28 1.115.558,98 269.725,87 2.108.809,85 31.197.847,65 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 79.721.182,67 39.526.393,70 16.189.353,56 627.226,27 17.548.976,15 153.613.132,35 

Αποτελέσματα             

Λειτουργικά Αποτελέσματα         

Αποτελέσματα από λειτουργικές 
δραστηριότητες 5.279.666,86 2.139.774,77 410.563,07 -531.381,00 187.334,90 7.485.958,60 

Αποτελέσματα από συγγενείς 
επιχειρήσεις -6.559.542,30 92.081,61 2.713,60 10.264,99 - -6.454.482,10 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -437.530,06 -1.767.892,36 -55.881,65 -139.426,84 -397.762,38 -2.798.493,29 

Αποτελέσματα προ φόρων -1.717.405,50 463.964,02 357.395,02 -660.542,85 -210.427,48 -1.767.016,79 

Φόρος εισοδήματος -2.670.176,33 886.934,36 -133.009,77 -143.795,10 -136.732,74 -2.196.779,58 

Δικαιώματα μειοψηφίας 112.768,84 247.801,65 6.707,17 -68.874,79 15.367,25 313.770,12 

Καθαρό αποτέλεσμα -4.500.350,67 1.103.096,73 217.678,08 -735.463,16 -362.527,47 -4.277.566,49 

Λοιπές πληροφορίες             

Περουσιακά στοιχεία τομέα 121.029.167,95 210.511.293,74 16.336.351,03 19.110.904,48 61.562.800,08 428.550.517,28 

Συμμετοχή σε συγγενείς 
επιχειρήσεις 2.175.157,06 -  -  826.014,20 256.834,00  3.258.005,26 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 123.204.325,01 210.511.293,74 16.336.351,03 19.936.918,68 61.562.800,08 431.551.688,54 

Υποχρεώσεις τομέα 78.616.631,71 134.591.226,29 8.578.489,94 7.373.014,94 37.390.849,99 266.550.212,87 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
(επενδυτικά πάγια) 6.547.118,78 -1.785.902,69 14.997,88 -699.240,94 -12.570,74 4.064.402,29 

Προσθήκες άϋλων στοιχείων 13.866,64 1.440,00  - 11.971,00 119.646,73 146.924,37 

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων 145.698,06 13.504,79  - 37.347,49 17.949,90 214.500,24 

Αποσβέσεις ενσώματων στοιχείων 521.651,60 4.573.485,55 28.217,98 28.534,75 575.260,30 5.727.150,18 

Αναλώσεις Αποθεμάτων  3.525.582,80 35.303.052,85 - - 3.689.605,43 42.518.241,08 
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5. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής : 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

01.01- 
30.06.2005  01.01- 

30.06.2004  01.01- 
30.06.2005  01.01- 

30.06.2004 

Μισθοί και Ημερομίσθια 28.936.186,26  28.331.745,58  14.030.261,26  13.588.245,77 

Εργοδοτικές εισφορές 3.632.517,17  3.592.905,51  827.713,39  769.130,86 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (σημείωση 22) 799.529,00  1.060.041,00  548.744,00  797.118,00 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 151.198,43   173.796,68   65.148,98   87.204,98 

Σύνολο Μισθοδοσίας 33.519.430,86  33.158.488,77  15.471.867,63  15.241.699,61 

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής 24.490.333,89  24.006.969,38  11.191.884,48  10.069.588,81 
 

 
6. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

01.01- 
30.06.2005  01.01- 

30.06.2004  01.01- 
30.06.2005  01.01- 

30.06.2004 

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (σημείωση 12) 5.773.676,86  5.727.150,18  794.220,53  478.139,56 

Απόσβεση ασώματων ακινητοποιήσεων (σημείωση 13)  203.950,86  214.500,24  123.817,20  129.416,31 

Απόσβεση επιχορηγήσεων   -290.457,78  -290.457,78  0,00  0,00 

 5.687.169,94  5.651.192,64  918.037,73  607.555,87 

Aποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής 4.835.331,60  4.566.056,20  650.530,91  203.802,33 
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7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 
01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004  01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004 

Μισθοδοσία 5.033.956,39  5.338.779,34  2.509.022,68  2.222.185,23 

Αμοιβές Τρίτων 2.567.992,67  2.714.765,90  1.002.145,78  913.925,64 

Ενοίκια 430.736,63  467.650,88  240.397,84  231.069,91 

Παροχές τρίτων 1.008.889,86  1.016.362,21  306.927,96  453.076,05 

Φόροι 814.616,56  462.296,55  470.066,94  210.172,23 

Δαπάνες Ταξιδίων 82.223,63  133.293,83  64.952,95  112.219,88 

Δωρεές Επιχορηγήσεις 202.805,42  181.454,80  168.590,32  119.523,29 

Αποσβέσεις 678.912,56  695.359,71  167.703,20  151.386,68 

Λοιπά 588.609,20  629.051,15  761.540,51  1.432.292,97 

Σύνολο 11.408.742,92   11.639.014,37   5.691.348,18   5.845.851,88 

 
 

8. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης και ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 
01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004  01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004 

Μισθοδοσία 4.735.416,55  4.014.049,23  2.222.185,23  2.076.087,38 

Προμήθειες  17.630.188,60  16.470.923,19  14.367.478,78  13.246.746,86 

Αμοιβές Τρίτων 113.925,62  132.199,90  360.934,97  354.320,44 

Παροχές Τρίτων 1.070.385,08  1.110.053,31  485.875,87  628.974,72 

Διαφήμιση 4.198.439,75  4.371.340,29  2.976.020,25  3.116.518,27 

Μεταφορές 560.004,82  551.809,46  391.710,21  375.214,66 

Αποσβέσεις 445.383,56  680.234,51  99.803,62  252.366,86 

Λοιπά 1.871.344,41  2.436.989,59  1.396.335,07  1.462.969,84 
 30.625.088,39 29.767.599,48 22.300.344,00  21.513.199,03 
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9. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 
01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004  01.01- 

30.06.2005  01.01- 
30.06.2004 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων   
(σημείωση 21) 1.740.593,59  1.664.299,98  251.062,08  0,00 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 
 (σημείωση 25)  1.402.338,08  1.593.288,21  184.936,26  339.375,35 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 181.274,64  315.786,62  30.471,48  4.377,77 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 3.324.206,31  3.573.374,81  466.469,82  343.753,12 

Έσοδα από τόκους 545.588,35  774.881,52  5.850,19  1.600,45 

Καθαρά Χρηματοοικονομικά 
Αποτελέσματα 2.778.617,96  2.798.493,29  460.619,63  342.152,67 

 
10.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος των περιόδων που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2005 και 2004 αναλύεται ως 

εξής: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01- 01.01- 01.01- 01.01- 

σε ευρώ 30.06.2005  30.06.2004  30.06.2005  30.06.2004 

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρος εισοδήματος περιόδου 302.094,39  514.814,41  183.180,13  0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  660.429,00  1.149.386,74  157.913,00  2.282.031,00 

Λοιποί φόροι 260.056,34  532.578,43  83.730,41  81.637,15 

Σύνολο φόρου εισοδήματος 1.222.579,73  2.196.779,58  424.823,54  2.363.668,15 

 

 

Η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της φορολογήθηκαν για τις χρήσεις 2003-2004 με τον τότε ισχύοντα 

για τις εισηγμένες εταιρείες φορολογικό συντελεστή 35%. 

Τον Νοέμβριο του 2004 εγκρίθηκε ο νέος φορολογικός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ο συντελεστής 

φορολογίας των επιχειρήσεων θα μειωθεί σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριμένα, για τις χρήσεις 2005 

και 2006 ο φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί στο 32% και 29% αντίστοιχα, ενώ από τη χρήση 2007 και 

μεταγενέστερα θα διαμορφωθεί στο 25%. 

Για την περίοδο που έληξε στις 30.06.2005 η δαπάνη του φόρου εισοδήματος του Ομίλου διαφέρει από το 

θεωρητικό φόρο, που θα προέκυπτε αν εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου εισοδήματος 32% στα 

αποτελέσματα του Ομίλου κυρίως λόγω της χρήσης φορολογικά εκπιπτόμενων ζημιών προηγουμένων 

χρήσεων, στη μητρική εταιρεία. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού 

φορολογικού συντελεστή: 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

01.01- 
30.06.2005 

01.01-  
30.06.2004

01.01- 
30.06.2005 

01.01-  
30.06.2004 

Αποτελέσματα προ φόρων 141.324,64 -1.767.016,79  639.094,97  -2.182.634,02 

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις 
30.6.2004 (35%) 

- -618.455,87  -  -763.921,90 

Φόρος εισοδήματος υπολογισμένος με τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή στις 
30.6.2005 (32%) 

45.223,88 -  204.510,39  - 

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (κυρίως 
αποτελέσματα από συμμετοχές και 
χρεόγραφα) 

1.177.355,85 2.815.235,45  220.313.15  3.127.590,05 

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρου 
εισοδήματος περιόδου 1.222.579,73 2.196.779,58  424.823,54  2.363.668,15 
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισμούς της 30ης Ιουνίου 2005 και 31ης  

Δεκεμβρίου 2004 καθώς και στα αποτελέσματα των περιόδων που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2005 αναλύεται ως 

εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ 

30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004  01.01 – 
30.06.2005  01.01 – 

30.06.2004 
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις                
Αναγνώριση 
ακινήτων σε 
εύλογες αξίες ως  
τεκμαρτό κόστος 10.897.389  10.897.389  3.105.446  3.105.446  -  -  3.231.312  621.089 
Λοιπές 
Προβλέψεις, 
προσαρμογή 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων, 
απόσβεση 
κόστους 
δανεισμού 157.670  170.861  -  -  13.191  -  31.127  - 
Προσαρμογή των 
αποσβέσεων των 
παγίων με βάση 
την ωφέλιμη ζωή 
τους 2.440.513  2.196.885  143.747  83.843  -243.628  -59.904   427.204   -41.922 
Μικτές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις   13.495.572  13.265.135   3.249.193  3.189.289  -230.437   -59.904    3.689.643    579.167  
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις                
Διαγραφή εξόδων 
εγκαταστάσεων 
που δεν πληρούν 
τα κριτήρια 
αναγνώρισης ως 
άυλα 1.301.788  1.750.945  505.937  596.728  -449.158  -90.791  -832.775  -230.063 
Αποτίμηση 
Κτιρίων σε 
εύλογες αξίες 1.337.080  1.337.080  -  -  -  -  -435.659  - 
Προσαρμογή 
πρόβλεψης για 
αποζημίωση 
προσωπικού 2.984.896  2.825.338  2.366.081  2.247.885  159.558  118.196  -462.273  -360.002 
Προσαρμογή 
πρόβλεψης 
επισφαλών 
απαιτήσεων 5.872.573  5.537.611  3.198.521  3.113.708  334.963  84.813  -1.053.423  -622.742 
Προσαρμογή 
πρόβλεψης 
απαξίωσης 
αποθεμάτων 741.276  936.187  -  210.227  -194.911  -210.227  -155.633  25.247 
Λοιπές 
Προβλέψεις 268.538  298.340  -  -  -29.802  -  -599.289  -318.501 
Φορολογικά 
εκπεστέες ζημιές 1.745.406  1.979.868  1.091.235  1.091.235  -234.462  -  -1.414.753  -1.469.913 
Λοιπά στοιχεία 229.550  245.730  229.550  229.550  -16.180  -  114.775  114.775 
Μικτές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές  
απαιτήσεις 14.481.107   14.911.099  7.391324   7.489.333  -429.992  -98.009  -4.839.030  -2.861.199 
Καθαρές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 7.734.088   8.380.842  4.142.131  4.300.044         
Καθαρή 
αναβαλλόμενη 
φορολογική 
υποχρέωση 6.748.553   6.734.879  0   0             
Αναβαλλόμενος 
φόρος στα 
αποτελέσματα 
χρήσεως 985.535   1.645.964      -660.429   -157.913   -1.149.387    -2.282.032 
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Πλέον των ανωτέρω φορολογικά εκπεστέων ζημιών για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, ο 

Όμιλος έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές ύψους 39.995.659,18 ευρώ για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται 

αβέβαιη. 

Επίσης δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος ποσού 5.142 χιλ. ευρώ ήτοι 25% επί δικαιώματος 

σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2601 ποσού 20.568 χιλ. ευρώ, από θυγατρική εταιρεία για 

σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό στις χρήσεις 2000 και 2001 

διότι επί του παρόντος η αξιοποίησή του κρίνεται αβέβαιη. 

Ο Όμιλος δεν καταχώρησε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις σε σχέση με αφορολόγητα 

αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών διότι δεν προτίθεται να διανείμει τα αποθεματικά αυτά. 

 

11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Τα βασικά και μειωμένα αποτελέσματα ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό αποτέλεσμα για το 

έτος που αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 

Τα ακόλουθα απεικονίζουν τις πληροφορίες για έσοδα και μετοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

01.01 – 
30.06.2005  01.01 – 

30.06.2004  01.01 -
30.06.2005  01.01 – 

30.06.2004 
Καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί 
στους μετόχους για το  βασικό 
αποτέλεσμα ανά μετοχή   

-1.081.255,09  -3.963.796,37 
 

214.271,43  -4.546.302,17 

Αποτελέσματα ανά μετοχή -0,014  -0,053  0,003  -0,061 

Αριθμός κοινών ονομαστικών 
μετοχών  75.300.000  75.300.000  75.300.000  75.300.000 
Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών 
ονομαστικών μετοχών για τα  βασικά 
κέρδη ανά  μετοχή 75.300.000  74.860.293 75.300.000  74.860.293 
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12.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
01.01. - 30.06.2005 

Ο  ΟΜΙΛΟΣ 
 

 σε ευρώ Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις  

Μηχανήματα - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις & 
Λοιπός εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Υπόλοιπο ενάρξεως  60.164.060,53 77.360.466,42 96.841.014,51 2.251.820,64 20.428.918,09 437.309,14 257.483.589,33

 Προσθήκες (+)  - 334.675,33 61.391,04 - 535.254,76 -107.457,63 823.863,50

 Μειώσεις    (-)  - - -106.368,32 -24.420,31 -698.019,01 - -828.807,64

 Αξία Κτήσεως  60.164.060,53 77.695.141,75 96.796.037,23 2.227.400,33 20.266.153,84 329.851,51 257.478.645,19

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2005 - 3.145.663,56 27.815.834,11 1.690.497,52 16.772.513,46 - 49.424.508,65

 Αποσβέσεις χρήσεως - 1.044.594,11 3.863.266,72 113.368.68  
752.447,35 - 5.773.676,86

 Αποσβέσεις μεταφερομένων  - - 91.175,08 17.781,08 689.746,33 - 798.702,49

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 
30.06.2005 - 4.190.257,67 31.587.925,75 1.786.085,12 16.835.214,48 - 54.399.483,02

 Καθαρή αναπόσβεστη  
αξία 30.06.2005 60.164.060,53 73.504.884,08 65.208.111,48 441.315,21 3.430.939,36 329.851,51 203.079.162,17

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 01.01. - 30.06.2005 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 σε ευρώ Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτήρια και 
εγκαταστάσεις  

Μηχανήματα - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
& Λοιπός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

 Υπόλοιπο ενάρξεως  11.667.294,55 21.000.766,18 1.221.710,00 498.037,01 9.175.786,95 132.351,53 43.695.946,22

 Προσθήκες (+)  - 240.358,61 - - 357.549,34 -132.351,53 465.556,42

 Μειώσεις    (-)  - - - -24.420,31 -489.258,03 - -513.678,34

 Αξία Κτήσεως  11.667.294,55 21.241.124,79 1.221.710,00 473.616,70 9.044.078,26 0,00 43.647.824,30

 Σωρευμένες αποσβέσεις 
01.01.2005 - 983.745,38 877.031,11 371.061,41 6.554.124,77 - 8.785.962,67

 Αποσβέσεις χρήσεως - 284.730,11 47.897,90 29.166,66 432.425,86 - 794.220,53

 Αποσβέσεις μεταφερομένων  - - - 17.781,08 482.745,22 - 500.526,30

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 
30.06.2005 - 1.268.475,49 924.929,01 382.446,99 6.503.805,41 - 9.079.656,90

 Καθαρή αναπόσβεστη αξία  
30.06.2005 11.667.294,55 19.972.649,30 296.780,99 91.169,71 2.540.272,85 0,00 34.568.167,40
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Η λογιστική αξία (αναπόσβεστη αξία) των μισθωμένων με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

μηχανημάτων θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2005 ανέρχεται σε  6.307,33 ευρώ.  

Για τα εμπράγματα βάρη και τις εξασφαλίσεις επί ακινήτων του Ομίλου βλ. σημείωση 27 (στ). 

 

13. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 01.01. - 30.06.2005 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 σε ευρώ 
Εσωτερικά δημιουργούμενα άυλα υπό 

ανάπτυξη 
Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 979.529,68 5.065.934,49 6.045.464,17

Προσθήκες (+) 128.212,13 120.788,34 249.000,47

Υπόλοιπο λήξεως 1.107.741,81 5.186.722,83 6.294.464,64

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 01.01.2005 
130.618,70 4.499.367,93 4.629.986,63

Αποσβέσεις χρήσεως 64.884,95 138.705,91 203.590,86

Υπόλοιπο 

Αποσβεσμένων  

30.06.2005 

195.503,65 4.638.073,84 4.833.577,49

Υπόλοιπο  

30.06.2005 
912.238,16 548.648,99 1.460.887,15

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

01.01. - 30.06.2005 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 
Εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα υπό 

ανάπτυξη 
Λογισμικό και λοιπά δικαιώματα Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 648.849,44 1.659.987,64 2.308.837,08

Προσθήκες (+) - 48.249,02 48.249,02

Υπόλοιπο λήξεως 648.849,44 1.708.236,66 2.357.086,10

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 

01.01.2005 

129.769,89 1.519.317,28 1.649.087,17

Αποσβέσεις χρήσεως 64.884,95 58.932,25 123.817,20

Υπόλοιπο 

Αποσβεσμένων  

30.06.2005 

194.654,84 1.578.249,53 1.772.904,37

Υπόλοιπο  

30.06.2005 
454.194,60 129.987,13 584.181,73
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14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 

Στο λογαριασμό του Ισολογισμού «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες» 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω συμμετοχές :  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

30.6.2005  31.12.2004  30.6.2005  31.12.2004 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 2.286.077,35  2.286.077,35  9.608.133,84  9.608.133,84 
Συμμετοχές σε θυγατρικές,  από 
κοινού ελεγχόμενες εταιρείες και 
λοιπές εταιρείες 1.082.848,20  1.080.348,20  85.922.328,92  78.071.166,08 
 3.368.925,55  3.366.425,55  95.530.462,76  87.679.299,92 

         

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες : 
Αξία  

Κτήσεως  
Προβλέψεις 
Απομείωσης  

Λογιστική  
Αξία   

ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE 733.675,72  -733.675,72  0,00   
EBE AE 5.693.900,00  -5.174.612,27  519.287,73   
ΑΡΓΟΣ AE 1.126.247,60  103.496,38  1.229.743,98   
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ AE 2.054.310,52  -1.517.264,88  537.045,64   
Σύνολο 9.608.133,84  -7.322.056,49   2.286.077,35   

        

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Αξία 

Κτήσεως  
Αξία 

Κτήσεως  
Αξία 

Κτήσεως  
Αξία 

Κτήσεως 
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες :        
ΔΟΛ DIGITAL AE 0,00  0,00  5.001.339,84  0,00 
MULTIMEDIA AE 0,00  0,00  1.802.093,27  1.802.093,27 
STUDIO ΑΤΑ AE 0,00  0,00  2.816.287,83  216.464,83 
IRIS AEΒΕ 0,00  0,00  38.245.527,32  38.245.527,32 
ACTION PLAN AE 0,00  0,00  4.108.500,03  4.108.500,03 
ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ AE 0,00  0,00  44.460,75  44.460,75 
EUROSTAR ATEBE 0,00  0,00  6.784.832,00  6.784.832,00 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ AE 0,00  0,00  0,00  0,00 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ AE 0,00  0,00  603.593,88  603.593,88 
ACTION PLAN H/R ΑΕΠΑ 0,00  0,00  2.349,00  2.349,00 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜ.ΤΟΥΡ/ΚΗ ΑΕ 0,00  0,00  24.781.245,00  24.781.245,00 
Σύνολο  0,00  0,00  84.190.228,92  76.589.066,08 
        
Συμμετοχές σε από κοινού 
ελεγχόμενες εταιρείες :        
MARIE CLAIRE AE 0,00  0,00  733.750,00  748.350,00 
HEARST ΔΟΛ  ΕΠΕ 0,00  0,00  748.350,00  733.750,00 
ΙΛΙΣΣΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 0,00  0,00  250.000,00  0,00 
Σύνολο  0,00  0,00  1.732.100,00  1.482.100,00 

        
Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες :        
Phaistos ΑΕ 265.429,20  265.429,20  0,00  0,00
Interoptics AE 560.585,00  560.585,00  0,00  0,00
Κοινοπραξία MULTIMEDIA AE - IRIS AEΒΕ 
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ AE  256.834,00  254.334,00  0,00  0,00

Γενικό σύνολο 1.082.848,20  1.080.348,20  85.922.328,92  78.071.166,08 
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Καμία από τις παραπάνω συνδεδεμένες εταιρείες δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες για τις εν λόγω μετοχές, ώστε να υπολογιστεί η 

εύλογη αξία των επενδύσεων αυτών. 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης όπως αναφέρεται στη σημείωση 3 (γ). Η τελευταία αποτίμηση έγινε την 31.12.2004. Η Εταιρεία 

εκτιμά ότι την 30.06.2005 δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές στην ενοποίηση των συγγενών εταιρειών σε 

σχέση με αυτήν της 31.12.2004. 

 

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 3 (β) οι συμμετοχές του Ομίλου σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 

μονάδες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Τα 

σχετικά κονδύλια που ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 30.06.2005 και 

31.12.2004 είναι τα εξής  :  

 

σε ευρώ 30.06.2005  31.12.2004 

Πάγιο Ενεργητικό  59.293,65  66.531,44 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 5.006.468,79  4.832.422,81 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.204.393,49  2.784.962,39 

Σύνολο Εσόδων 3.899.767,28  7.691.138,98 

Σύνολο εξόδων 3.525.059,83  4.458.810,40 
 

 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο μίας 

εισηγμένης στο ΧΑ εταιρείας της  «Τηλέτυπος ΑΕ »  και τεσσάρων μη εισηγμένων εταιρειών ως κάτωθι : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

30.6.2005  31.12.2004  30.6.2005  31.12.2004 

Διαθέσιμες προς 
πώληση συμμετοχές        
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 10.891.687,68  14.118.853,99  10.891.703,82  14.118.853,99 
Σύνολο εισηγμένων 
μετοχών 10.891.687,68  14.118.853,99  10.891.703,82  14.118.853,99 
Μ. ΛΕΒΗΣ ΑΕ 18.745,80  18.745,80  18.745,80  18.745,80 
DIGITAL PRESS ΑΕ 308.026,28  308.026,28  308.026,28  308.026,28 
ODEON LICENCING ΑΕ 27.735,75  27.735,75  27.735,75  27.735,75 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ 470.000,00  470.000,00  450.000,00  450.000,00 
Σύνολο μη 
εισηγμένων μετοχών 824.507,83  824.507,83  804.507,83  804.507,83 
 11.716.195,51  14.943.361,82  11.696.211,65  14.923.361,82 
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Ειδικότερα η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία Τηλέτυπος ΑΕ αποτιμήθηκε στην τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία 

με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της 30.06.2005 και η διαφορά από την αξία κτήσεως μεταφέρθηκε 

απευθείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

(β) Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο 

 

Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αφορά μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ και αναλύεται ως κάτωθι : 

 

  

 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 
30.06 2005  31.12. 2004  30.06 2005  31.12. 2004 

Εμπορεύματα 7.589.848,10  7.475.151,80  4.076.728,72  3.803.657,48 

Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή- 
υποπροϊόντα & υπολείμματα 7.595.402,78  7.540.690,21  1.187.900,45  1.658.268,35 
Παραγωγή σε εξέλιξη 857.683,88  1.690.674,75  0,00  0,00 
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες-
Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά 
και Είδη συσκευασίας  17.146.472,26  16.815.285,49  269,29  3.430,44 

Προκαταβολές για αγορές 
αποθεμάτων 2.965.545,54  3.090.912,74  0,00  0,00 

Μείον :  Προβλέψεις για απαξίωση 
αποθεμάτων 2.985.102,92  4.646.923,84  0,00  1.158.863,64 

Σύνολο 33.169.849,64  31.965.791,15  5.264.898,46  4.306.492,63 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

30.6.2005  31.12.2004  30.6.2005  31.12.2004 

Εμπορικό 
Χαρτοφυλάκιο        
Τράπεζα EFG Eurobank 1.243.813,16  5.435.764,26  0,00  4.213.412,98 
Γρ. Σαράντης ΑΕ 871.457,40  870.459,00  871.457,40  870.459,00 
Χαίδεμένος ΑΕ 118.665,60  125.007,30  118.665,60  125.007,30 
Microland Computer AEBE 223.998,00  268.797,60  201.998,00  242.397,60 
Εγνατία Τράπεζα (Κ) 566.368,74  864.995,84  566.352,60  864.995,84 
Paper Pack Τσουκαρίδης 
ΑΕ 2.497.818,40  3.122.173,00  2.444.274,80  3.055.343,50 
Σύνολα Εισηγμένων 
μετοχών 5.522.121,30  10.687.197,00  4.202.748,40  9.371.616,22 
Α/Κ  Eurobank Value 
Μετοχικό Εσωτερικού 0,00  7.109.767,53  0,00  7.109.667,53 

Γενικό Σύνολο 5.522.121,30  17.796.964,53  4.202.748,40  16.481.283,75 
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Η κίνηση των προβλέψεων για απαξιωμένα αποθέματα (που αφορά στην κατηγορία εμπορεύματα) για την 

περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2005 έχει ως εξής :  

 
 

σε ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2005 4.646.923,84  1.158.863,64 

Μείον : Χρησιμοποίηση πρόβλεψης  1.738.820,92  1.158.863,64 

Πλέον : Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου 77.000,00  0,00 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005 2.985.102,92  0,00 
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17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Πελάτες εσωτερικού 81.335.228,70  72.720.039,82  38.029.069,24  31.279.437,64 
Επιταγές εισπρακτέες 
μεταχρονολογημένες και 
γραμμάτια εισπρακτέα 40.479.738,13  43.161.787,83  16.711.616,49  20.960.848,70 

Πελάτες εξωτερικού 1.527.558,50  1.234.211,48  321.770,71  323.134,93 

Γραμμάτια εισπρακτέα 5.684.756,70  3.901.752,32  827.346,48  617.379,99 
Σύνολο εμπορικών 
απαιτήσεων 129.027.282,03  121.017.791,45  55.889.802,92  53.180.801,26 
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις 25.310.175,57  23.366.286,16  12.917.728,72  12.454.833,41 

 103.717.106,46  97.651.505,29  42.972.074,20  40.725.967,85 
Προκαταβλητέοι και 
παρακρατούμενοι φόροι 835.726,47  783.208,37  144.063,93  155.928,86 

ΦΠΑ εισπρακτέος 220.000,00  6.129.807,91  0,00  0,00 
Προκαταβολές φόρου 
εισοδήματος 624.388,62  753.487,18  66.579,41  66.579,41 

Δεδουλευμένα έσοδα 8.640.162,99  6.003.027,62  6.025.793,00  3.102.304,73 

Προπληρωμένα έξοδα 1.021.999,88  1.680.754,30  184.530,03  955.145,89 
Προκαταβολές επί αποδώσει 
λογιαριασμού 743.769,74  622.043,78  280.758,53  247.354,64 
Δάνεια και προκαταβολές 
προσωπικού 1.121.051,38  1.141.300,78  715.944,96  703.066,49 

Λοιπά 7.941.862,77  3.964.610,25  3.426.061,69  2.300.981,84 
Σύνολο λοιπών 
βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων 21.148.961,85  21.078.240,19  10.843.731,55  7.531.361,86 
Γενικό σύνολο εμπορικών 
απαιτήσεων και λοιπών 
βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων 124.866.068,31  118.729.745,48  53.815.805,75  48.257.329,71 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2005 ήταν ως 

κάτωθι:  

 

σε ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2005 23.366.286,16  12.454.833,41 

Μείον : Χρησιμοποίηση πρόβλεψης  0,00  0,00 

Πλέον : Πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου 1.943.889,41  462.895,31 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005 25.310.175,57  12.917.728,72 
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18. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Ταμείο 462.516,72  251.883,88  204.407,79  97.275,33 

Καταθέσεις σε τράπεζες        

 -Οψεως 7.870.236,40  2.878.008,67  1.986.388,02  383.180,89 

 - Προθεσμίας 7.190.000,00  3.220.011,81  0,00  200.000,00 

Σύνολο 15.522.753,12  6.349.904,36  2.190.795,81  680.456,22 
 
 
Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασμένες  σε ευρώ. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αφορούν κυρίως σε repos. 

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών.  

 
 
19. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 
 
Την 30η  Ιουνίου 2005, το εκδοθέν, εγκεκριμένο και καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν 

σε 45.180.000 ευρώ και αποτελείτο από 75.300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η μία. Το 

αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανερχόταν σε 201.653.475,23 ευρώ και αφορούσε σε αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΟΛ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 

στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ποσοστό 69,920% του μετοχικού κεφαλαίου 

ήτοι 52.650.048 μετοχές  επί  συνόλου  75.300.000 μετοχών της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων έλαβε και τις 

ακόλουθες αποφάσεις :  

1) Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 111.894.177,13 ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση μέρους της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί :  

1α) με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από 0,60 ευρώ εκάστη σε 

1,89245996542169 ευρώ εκάστη,  

1β) με έκδοση 7.700.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,89245996542169 ευρώ εκάστη και δωρεάν 

διανομή τους στους Mετόχους της Εταιρείας κατά την προκύπτουσα αναλογία, ήτοι 1,02257636122178 νέες 

μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές και  

 

2) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 111.424.177,13 ευρώ με μείωση 

της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,89245996542169 ευρώ εκάστη σε 0,55 ευρώ η μία με σκοπό : 

2α) το συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων ποσού 103.124.177,13 ευρώ και  
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2β) την επιστροφή κεφαλαίου  στους Μετόχους ποσού 8.300.000 ευρώ με καταβολή μετρητών 0,10 ευρώ 

ανά μετοχή. 

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 45.650.000 ευρώ, 

διαιρούμενο σε 83.000.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,55 ευρώ. 

 

20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
Το αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται όπως παρακάτω: 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ 
30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Τακτικό αποθεματικό 3.436.527,09  3.433.261,52  2.877.769,63  2.877.769,63 
Αφορολόγητα και ειδικώς 
φορολογηθέντα αποθεματικά 12.685.415,02  12.870.778,74  8.066.142,55  8.066.142,55 

Ειδικά Αποθεματικά 16.582,46  15.854,43  0,00  0,00 
Αποθεματικά αποτίμησης 
διαθεσίμων προς πώληση -3.713.786,97  -486.620,25  -3.227.165,95  0,00 
Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων 
στοιχείων 425.327,03  419.495,58  305.059,11  305.059,11 

Σύνολο 12.850.064,63  16.252.770,02  8.021.805,34  11.248.971,29 

 
 

Τακτικό Αποθεματικό:  Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 

5% τουλάχιστον των ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε 

τακτικό αποθεματικό, μέχρις ότου το συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο 

με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της Εταιρείας.  

 

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα και ειδικώς 

φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν 

φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους.  

 

Ειδικά Αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά έχουν σχηματιστεί με βάση διάφορους Ελληνικούς νόμους. 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία  αυτά τα  αποθεματικά εξαιρούνται του φόρου 

εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθούν στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να 

διανείμει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου 

φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής των αποθεματικών. 
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21. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως κάτωθι: 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ 
30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Ομολογιακό δάνειο  10.500.000,00  12.000.000,00  10.500.000,00  12.000.000,00 

Κοινοπρακτικό δάνειο 59.305.164,80  63.653.797,31  0,00  0,00 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 69.805.164,80  75.653.797,31  10.500.000,00  12.000.000,00 
Δόσεις μακροπροθέσμων 
δανείων πληρωτέες την επόμενη 
χρήση (σημ. 25) 11.883.424,90  11.883.424,90  3.000.000,00  3.000.000,00 

Γενικό Σύνολο 81.688.589,70  87.537.222,21  13.500.000,00  15.000.000,00 

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι πληρωτέα ως εξής: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 

30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Πληρωτέα  στην επόμενη 
χρήση 11.883.424,90  11.883.424,90  3.000.000,00  3.000.000,00 

Πληρωτέα  από  1-5  έτη 54.917.124,50  56.417.124,50  10.500.000,00  12.000.000,00 
Πληρωτέα  μετά από  5  
έτη 14.888.040,30  19.236.672,81  0,00  0,00 

Σύνολο 81.688.589,70  87.537.222,21  13.500.000,00  15.000.000,00 

 
 
 

(α) Κοινοπρακτικό δάνειο 

Η θυγατρική του Ομίλου Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ  κατέληξε σε συμφωνία για την έκδοση ενός κοινοπρακτικού 

δανείου ποσού Ευρώ 82.171.680 εκατομμυρίων, το οποίο τοκίζεται με βάση τον Ευρωπαϊκό διατραπεζικό 

δείκτη δανεισμού (’Euribor’) πλέον περιθωρίου 1,3%.  Το δάνειο είναι εξοφλητέο σε 37 ισόποσες τριμηνιαίες 

δόσεις των Ευρώ 2.220.856,20 η μία, με την πρώτη δόση να αρχίζει 12 μήνες μετά την ημερομηνία της πρώτης 

ανάληψης. 

 

Το κοινοπρακτικό δάνειο περιλαμβάνει επίσης εξασφαλίσεις που σχετίζονται με την διατήρηση συγκεκριμένων 

δεικτών όπως α) Δείκτης ρευστότητας, β) Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης, γ) Δείκτης κάλυψης 

τοκοχρεολυσίων, καθώς και εμπράγματες εξασφαλίσεις (βλ. στ σχετικά).  

 

(β) Ομολογιακό Δάνειο 
 
Η ΔΟΛ ΑΕ στις 29.7.2004 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο, αρχικού ύψους 15.000.000 ευρώ, κυμαινόμενου 

επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 1,10%) και διάρκειας  5,5 ετών με περίοδο χάρητος 1 έτους, ήτοι το 

κεφάλαιο προβλέπεται να εξοφληθεί πλήρως σε 10 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 1.500.000 ευρώ μέχρι 

την 30 Ιουλίου 2009.  
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Το συνολικό έξοδο τόκου των μακροπρόθεσμων δανείων ανήλθε σε 1.740.593,59 ευρώ σε ενοποιημένη 

βάση και σε 251.062,08 ευρώ για τη μητρική εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2005 

(1.664.299,98 ευρώ και 0,00 ευρώ σε ενοποιημένη βάση και για τη μητρική εταιρεία αντίστοιχα για την 

περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2004) και περιλαμβάνεται στα έξοδα τόκων στην επισυναπτόμενη κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 
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22. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε  ευρώ 30.06 2005 31.12.2004 30.06.2005 31.12.2004 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 12.034.986,56 11.386.924,00 9.464.323,00 8.991.540,00 

 

 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης 

ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του 

εργαζόμενου κατά το χρόνο της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στην 

εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσού εφάπαξ τουλάχιστον με το 40% της 

αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες 

συλλογικές συμβάσεις. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να σχηματίζουν 

πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% τουλάχιστον της συνολικής υποχρέωσης εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συμβάσεις). Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι χρηματοδοτούμενο. 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.  

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα των περιόδων που έληξαν 

την 30 Ιουνίου 2005 και 2004 έχει ως εξής : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 30.06 2005  30.06.2004  30.06.2005  30.06.2004 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 521.946  810.478  338.756  600.858 

Χρηματοοικονομικό κόστος 277.583  249.563  209.988  196.260 

Σύνολο 799.529   1.060.041  548.744  797.118 

 

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης κατά την περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 και 2004 έχει ως εξής : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 30.06. 2005  30.06.2004  30.06.2005  30.06.2004 

Υπόλοιπο έναρξης  11.386.924  10.558.902  8.991.540  8.479.684 

Πρόβλεψη χρήσης 799.529  1.060.041  548.744  797.118 
Καταβληθείσες 
αποζημιώσεις  -151.466  -652.376  -75.961  -541.190 

Υπόλοιπο λήξεως 12.034.987  10.966.567  9.464.323   8.735.612 
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών προβλέψεων 

(αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) έχουν ως εξής:  

 

 30.06.2005 31.12.2004 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,50% 4,50% 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 4,00% 4,00% 

 

 
23. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
 

Τα έσοδα επομένων χρήσεων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις για πάγια στοιχεία. Η κίνηση των 

επιχορηγήσεων αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2005 ήταν ως κάτωθι: 

 

σε ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2005 4.492.756,94  0,00 

Μείον : Αποσβέσεις  290.457,78  0,00 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2005 4.202.299,16  0,00 

 
 
 
 

24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Προμηθευτές εσωτερικού 18.926.801,16  21.797.306,61  12.136.899,39  13.798.908,68 

Προμηθευτές εξωτερικού 10.149.846,13  11.005.604,78  872.482,70  252.528,38 
Επιταγές πληρωτέες 
μεταχρονολογημένες 19.240.233,37  11.131.657,63  8.466.374,09  2.577.242,57 

Γραμμάτια πληρωτέα 88.876,25  135.181,00  0,00  0,00 

Σύνολο 48.405.756,91  44.069.750,02   21.475.756,18   16.628.679,63 
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25. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί η Εταιρεία με 

διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
σε ευρώ 30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 

Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 113.920.000,00 
 

119.725.552,03  26.630.000,00  27.130.000,00 

Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα 54.659.497,03 
 

52.700.431,47  26.630.000,00  17.630.000,00 

 59.260.502,97  67.025.120,56  0,00  9.500.000,00 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες εντός δώδεκα μηνών 
(σημ. 21) 11.883.424,90 

 

11.883.424,90  3.000.000,00  3.000.000,00 

Σύνολο 71.143.927,87 
 

78.908.545,46  3.000.000,00  12.500.000,00 
 
 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν εκφρασμένα σε Ευρώ.  

 

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 30η Ιουνίου 2005 ήταν 4% (4% για την 

περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004). 

 
Ο τόκος των βραχυπροθέσμων δανείων ανήλθε συνολικά σε 1.402.338,08 ευρώ σε ενοποιημένη  βάση και 

σε 184.936,26 ευρώ για τη μητρική εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2005 (1.593.288,22 

ευρώ σε ενοποιημένη  βάση και 339.375,35 ευρώ για τη μητρική εταιρεία για την περίοδο που έληξε την 30η 

Ιουνίου 2004) και περιλαμβάνεται στα έξοδα τόκων στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο ενοποιημένο ισολογισμό αναλύεται ως κάτωθι: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

σε ευρώ 30.06.2005  31.12.2004  30.06.2005  31.12.2004 
Προκαταβολές πελατών 9.376.667,32  4.233.428,50  7.041.141,74  1.836.152,60 
Φόροι, πλην φόρου 
εισοδήματος, πληρωτέοι 3.416.816,85 

 
3.471.576,34  1.897.268,05  1.370.849,40 

Ασφαλιστικές εισφορές 
πληρωτέες 1.765.100,67 

 
2.503.562,59  555.510,86  810.833,58 

Δεδουλευμένα έξοδα 5.354.947,69  7.389.898,01  301.096,58  1.896.616,15 
Αποδοχές προσωπικού 
πληρωτέες 1.237.585,01 

 
300.554,97  823.484,37  215.522,16 

Μερίσματα πληρωτέα 712.352,53  264.461,76  242.852,53  264.461,76 
Έσοδα επομένων χρήσεων 410.650,15  1.942.876,36  506,56  951.344,06 
Πρόβλεψη εξόδων διανομής 
Άργος ΑΕ 2.435.361,02 

 
0,00  1.990.705,81  0,00 

Λοιποί μεταβατικοί  5.891.024,50 
 

1.426.202,70 
 

3.410.123,93 
 

491.737,41 

Σύνολο 30.600.505,74 21.532.561,23 16.262.690,43  7.837.517,12 
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27. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α)  Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις : Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάση μη ακυρωτέων 

λειτουργικών μισθώσεων στις 30 Ιουνίου 2005: 

 

σε ευρώ 

Μελλοντικές Δεσμεύσεις από 
λειτουργικές μισθώσεις στις 

30.06.2005 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μέχρι ένα έτος 51.761,60  2.792,60 

Από ένα μέχρι πέντε έτη 72.208,77  12.933,80 

Σύνολο 123.970,37  15.726,40 

 

 

(β)  Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: Θυγατρική εταιρεία του Ομίλου έχει συμβόλαια 

χρηματοδοτικών μισθώσεων για παραγωγικά μηχανήματα. Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα με βάση τις 

συμφωνίες χρηματοδοτικών μισθώσεων, όπως και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων πληρωτέων 

μισθωμάτων είναι ως ακολούθως : 

  

30 Ιουνίου 2005 σε ευρώ 
Ελάχιστες 
πληρωμές  

Παρούσα αξία 
πληρωμών 

Μέχρι ένα έτος 7.778,89  7.415,89 

Σύνολο ελάχιστων πληρωμών μισθωμάτων 7.778,89  7.415,89 

Μείον : Ποσά που αντιπροσωπεύουν 
χρηματοοικονομικές χρεώσεις  363,00   - 

Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωμών  
μισθωμάτων 7.415,89  7.415,89 

 

 
(γ)  Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες: Στις 30 Ιουνίου 2005 ο Όμιλος δεν έχει ανηλειμμένες 

δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

(δ) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 

έως και 2004 καθώς και για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Επίσης, οι θυγατρικές του Ομίλου 

δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2000 - 2004 και για την περίοδο που έληξε την 30 

Ιουνίου 2005 με συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Σε 

ενδεχόμενο μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν ορισμένα έξοδα, 

αυξάνοντας έτσι το φορολογητέο εισόδημα της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, και 

επιβάλλοντας επιπλέον φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Δεν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγμή 
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να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και προστίμων που πιθανόν να επιβληθούν 

καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου και τις διαπραγματεύσεις που θα 

ακολουθήσουν. Για το σκοπό αυτό δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις συννημένες ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις. 

  

(ε) Εκκρεμείς δίκες κατά της εταιρείας: Υφίστανται εκκρεμείς δίκες κατά της Εταιρείας και θυγατρικών 

εταιρειών του Ομίλου κυρίως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιμάται 

ότι δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας ή του Ομίλου.  

Επίσης εκκρεμεί η εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή 

πρόσθετων εισφορών θυγατρικής εταιρείας σε ασφαλιστικό ταμείο, ποσού 3 εκατ. ευρώ περίπου. Για τις 

προσφυγές αυτές εκτιμάται ότι θα γίνουν δεκτές από το Πρωτοδικείο και δεν θα υπάρξει οικονομική 

επιβάρυνση της θυγατρικής εταιρείας και του Ομίλου. 

 

(στ) Εμπράγματα Βάρη και Εξασφαλίσεις : Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της ΔΟΛ 

ΑΕ. Επί ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ, τα οποία βρίσκονται στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας (57ο χλμ Αθηνών – Λαμίας), επιφάνειας 2.288 m2 και επί ενός οικοπέδου αποτελούμενου από 2 

συνεχόμενα τμήματα 13.547,43 m2 κείμενο στη θέση Αγ. Δημήτριος ή Μαδαρό της κτηματικής περιφέρειας 

του χωριού Αγ. Θωμάς Βοιωτίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ύψους 98.608 χιλ. ευρώ για 

εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ύψους 68.188 χιλ. ευρώ ως ακολούθως (σε χιλ. ευρώ) : 

 

Α) Υποθήκη υπέρ επί ακινήτου. 2 

Β) Στο υποθηκοφυλακείο Κρωπίας σε αγρoτεμάχια συνολικής εκτάσεως 62.406,41 

τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «ΚΑΡΕΛΑ» του Δήμου Κορωπίου Αττικής και στα επ΄ 

αυτών κτίσματα 

69.259 

Γ) Στο υποθηκοφυλακείο Θηβών, σε αγροτεμάχια συνολικής εκτάσεως 148.052,60 

τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «ΤΣΕΦΤΕΛΙΚΙ» ή «ΤΣΕΦΛΙΚΙ» της κτηματικής 

περιφέρειας ΑΓ. ΘΩΜΑ του Δήμου Οινοφύτων Βοιωτίας και στα επ΄ αυτών κτίσματα 

29.347 

Σύνολο 98.608 

 

Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 

ύψους 350 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων ύψους 72 χιλ. ευρώ 
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28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

(α) Θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 

 

Εμπορικές και Λοιπές Συμβάσεις  

Η ΔΟΛ ΑΕ έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με τις θυγατρικές εταιρείες Μultimedia AE και Εκτυπώσεις 

ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ επί τη βάσει των οποίων τους αναθέτει όλες τις προεκυπωτικές εργασίες και εκτυπωτικές εργασίες 

που απαιτούνται για την έκδοση των εντύπων της. Η συγγενής εταιρεία ΑΡΓΟΣ ΑΕ αναλαμβάνει, έναντι 

ποσοστιαίας αμοιβής, τη διακίνηση και διανομή του συνόλου των εντύπων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

Επιπρόσθετα η ΔΟΛ ΑΕ έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με τις εταιρείες με τις θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες επί τη βάσει των οποίων η πρώτη παρέχει στις δεύτερες διοικητικές, οικονομικές, 

χρηματοοικονομικές, λογιστικές, νομικές, εμπορικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες, καθώς μισθωτήρια 

συμβόλαια με την ιδιότητα κυρίως του εκμισθωτή. Τέλος η ΔΟΛ ΑΕ έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά με 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες καταχώριση διαφημίσεων στα έντυπά της καθώς και συμφωνητικά 

ανταλλαγής διαφήμισης. Τέλος η ΔΟΛ ΑΕ στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας 

συνάπτει περιστασιακά συμφωνίες με θυγατρικές εταιρείες που αφορούσαν σε προώθηση των πωλήσεων, 

πωλήσεις προϊόντων, αμοιβαία παροχή υπηρεσιών, επιμέλεια εντύπων το οικονομικό αντικείμενο των οποίων 

είναι πολύ χαμηλό. 

Οι συναλλαγές μεταξύ της ΔΟΛ ΑΕ με τις θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες έχουν 

ως κατωτέρω (σε ευρώ) :  

 

Πωλήσεις Αγορές 

01.01-
30.06.2005 

01.01-
30.06.2004 

01.01-
30.06.2005 

01.01-
30.06.2004 

4.255.442,32 3.022.629,66  19.378.727,29 23.048.369,01  
 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2005 31.12.2004 

3.365.592,92 7.156.968,73  4.348.848,78 4.740.890,72  
 

 

 

Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και μερίσματα χρήσεως 2004, που εισέπραξε η ΔΟΛ ΑΕ από θυγατρικές, 

συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες κατά το α΄ εξάμηνο του 2005, συνολικού ύψους 879.150 

ευρώ (α΄ εξάμηνο του 2004 : 721.800 ευρώ) 

Στα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές με το Πρακτορείο Διανομής Τύπου Άργος ΑΕ. Οι πωλήσεις 

και οι αγορές της ΔΟΛ ΑΕ προς και από την ΑΡΓΟΣ ΑΕ στο α΄ εξάμηνο του 2005 ανήλθαν σε 40.279.361,53 

ευρώ και 11.570.384,46 ευρώ αντίστοιχα (α΄ εξάμηνο του 2004 : 27.419.418,57 ευρώ  και 8.847.410,27 

ευρώ αντίστοιχα). 
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Οι εμπορικές συναλλαγές των κατά τα ως άνω συνδεοµένων μερών διενεργούνται στο πλαίσιο των συνήθων 

εμπορικών όρων και πρακτικών της ΔΟΛ ΑΕ.  

 

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 

Οι χορηγηθείσες εγγυήσεις από την ΔΟΛ ΑΕ προς τις συνδεδεμένες εταιρείες στις 30.06.2005 ανέρχονταν σε  

27.894 χιλ. ευρώ ( 31.12.2004 : 31.798 χιλ. ευρώ). 

 

(β)  Εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν Μέτοχοι και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και οι βασικοί μέτοχοι αυτής (με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%) μετέχουν στο 

κεφάλαιο εταιριών, με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5%, ως κατωτέρω : 

 

 Εταιρεία Θέση στο ΔΣ 

ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ Πρόεδρος 

DATAFORMS AEBE Δεν συμμετέχει Χ. Δ. Λαμπράκης 
Δ. Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Δεν συμμετέχει 

Τρ. Ι. Κουταλίδης ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. 
ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  Διαχειριστής 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ  Διαχειρίστρια  
Ε.  Σαββίδη 

ΙΣΤΟΣ ΕΠΕ  Διαχειρίστρια 

 

 

Οι πωλήσεις και οι αγορές της ΔΟΛ ΑΕ προς και από την Δ. Ε. Εκδοτική ΕΠΕ κατά το α΄εξάμηνο του 2005 

ανήλθαν σε 2.793,15 ευρώ και 485.886,78 ευρώ αντίστοιχα (α εξάμηνο 2004  : 80,40 ευρώ  και 459.703,13 

αντίστοιχα). Η ΔΟΛ ΑΕ αναθέτει, επ΄ αμοιβή, νομικές υποθέσεις της στο Δικηγορικό Γραφείο Τρ. Ι. 

Κουταλίδη.  Η Εκδοτική Ερμής ΕΠΕ είναι πελάτης της ΔΟΛ AE και της Multimedia ΑΕ στο πλαίσιο των 

τρεχουσών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που συναλλάσσεται ο 

Όμιλος ΔΟΛ με τους λοιπούς πελάτες του. 

 

 (γ)  Εταιρείες με κοινή διοίκηση με τη ΔΟΛ ΑΕ 

 

Οι πωλήσεις της ΔΟΛ ΑΕ προς τα Αθηναϊκά Νέα ΑΕ κατά το α΄ εξάμηνο του 2005 ανήλθαν σε 123.533,95 

ευρώ ενώ δεν διενεργήθηκαν σχετικές αγορές (α΄ εξάμηνο του 2004 πωλήσεις 91.710,14 ευρώ δεν 

διενεργήθηκαν αγορές) 

Μεταξύ της ΔΟΛ ΑΕ και του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, κατά το α΄ 

εξάμηνο του 2005, δεν διενεργήθηκαν άλλες συναλλαγές εκτός από πωλήσεις 22.388 ευρώ της ΔΟΛ ΑΕ προς 

το Ίδρυμα Λαμπράκη (είσπραξη ενοικίου) και δωρεές της ΔΟΛ ΑΕ ύψους 552.000 ευρώ (α΄ εξάμηνο του 

2004 δεν διενεργήθηκαν πωλήσεις,  δωρεές της ΔΟΛ ΑΕ 480.267 ευρώ) 
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(δ)  Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία ως ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη κατά το α εξάμηνο της χρήσης 2005 ανήλθαν συνολικά σε 282.470,77 ευρώ (έγκριση ΤΓΣ των 

Μετόχων της 30.6.2005 : 370.000 ευρώ) ενώ κατά το α εξάμηνο του 2004 είχαν ανέλθει σε 431.129,98 

ευρώ (έγκριση ΤΓΣ Μετόχων της  1.6.2004 : 435.000 ευρώ).  

Τα έξοδα παράστασης για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - πλην αυτών που παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στην Εταιρεία ως ανώτατα διευθυντικά στελέχη - για τη χρήση 2005, ορίσθηκαν από την 

ΤΓΣ των Μετόχων της 30.6.2005 σε 10.990 ευρώ μηνιαίως (χρήση 2004 : 10.990 ευρώ μηνιαίως)  

ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων του ΔΣ ή άλλων εταιρικών οργάνων στα οποία μετέχει. Κατά το α΄ 

εξάμηνο της χρήσης 2005 στα μέλη του ΔΣ καταβλήθηκαν τα ανωτέρω προβλεπόμενα έξοδα παράστασης 

συνολικού μικτού ύψους 65.940 ευρώ με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (α΄ εξάμηνο 2004 : 

65.940 ευρώ).  

 
29 .ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
 
(α) Στις 21 Ιουλίου 2005 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών των εταιρειών Odeon Licensing AE έναντι 

τιμήματος 29.937,60 ευρώ και Odeon  Cineplex AE (απορρόφησε με συγχώνευση την Digital  Press  ΑΕ) έναντι 

τιμήματος 339.726,60 ευρώ  

 

(β) Στις 8 Αυγούστου 2005 ο κ. Χρήστος Δ. Λαμπράκης, Μέτοχος και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΟΛ ΑΕ προέβη σε 

πώληση 18.867.925 μετοχών της εταιρείας, προς τον κ. Σταύρο Π. Ψυχάρης, Μέτοχο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΟΛ ΑΕ με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Χ. Δ. Λαμπράκη 

να κατέλθει  από 50,936% σε 25,879%, και του κ. Σ. Π. Ψυχάρη να ανέλθει από 0,099% σε 25,155%, επί 

του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας αντίστοιχα. 

Περαιτέρω ο κ. Χρήστος Δ. Λαμπράκης, με την από 22.08.2005 Σύμβαση Δωρεάς συνέστησε δωρεά της 

ψιλής κυριότητας 21.479.555 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΔΟΛ ΑΕ, προς το ΙΔΡΥΜΑ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ενώ διατήρησε την εφ΄όρου ζωής επικαρπία όλων των δωρούμενων μετοχών στην οποία 

περιλαμβάνεται το δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα απολαβής των αντιστοίχων μερισμάτων 
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30. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ  Ε.Λ.Π.  ΚΑΙ  Δ.Π.Χ.Π.  

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
μεταξύ Ε.Λ.Π.  και Δ.Π.Χ.Π. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 30.06.2004  31.12.2004  31.12.2003
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ν/ 2190/1920  174.421.381,61  182.456.940,31  183.461.836,12 

Διόρθωση  λαθών      
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάση 
αναλογιστικής μελέτης -10.896.404,74  -11.306.490,00  -10.493.766,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -21.979.417,15  -22.906.269,91  -21.608.254,81 
Αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου (μετοχές 
εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών Τράπεζα EFG Eurobank, 
Γ.Ι. Σαράντης ΑΕ, Χαϊδεμένος ΑΕ, Microland AE, 
Paper-Pack Τσουακαρίδης ΑΕ, Εγνατία Τράπεζα) -1.875.836,23  444.193,66  -266.323,51 
Αποτίμηση  χαρτοφυλακίου διαθέσιμο προs πώληση 
(συμμετοχή Τηλέτυποs A.E.) -11.967,58  -705.942,72  0,00 

Αναγνώριση λοιπών προβλέψεων 41.484,49  9.993,59  3.735,15 
Αποτίμηση των συμμετοχών θυγατρικών στην 
ανακτήσιμη αξία τους (απομείωση Dol Digital AE, 
Ειδικέs Εκδόσεις AE, Αction Plan  Α.Ε.) -1.268.976,01  -1.268.976,01  -1.268.976,01 
Μεταφορά αποτελέσματος από συμμετοχές από την 
Κ.Θ. στα αποτελέσματα χρήσης -30.800,00  0,00  0,00 

Αλλαγή λογιστικών αρχών      
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν 
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης συν αρχείο. -8.309.938,68  -6.397.603,64  -9.957.129,36 

Αποσβέσεις παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή 7.959.172,84  9.091.148,33  7.255.785,00 

Αντιλογισμόs υπεραξίαs N/2065 οικοπέδων κτιρίων. 0,00  -949.951,12  0,00 
Αποτίμηση των παγίων σε εύλογες αξίας σαν κόστος 
κτήσης 38.305.777,57  38.305.777,53  38.305.777,53 

Μεταφορά των επιχορηγήσεων εκτός της Κ.Θ. -4.000.854,72  -3.710.397,00  -4.291.313,00 
Μεταφορά επιχορήγησης παγίων σε έσοδα επόμενης 
χρήσης 0,00  -69.252,00  0,00 
Διόρθωση της απόσβεσης των επιχορηγήσεων με βάση 
την ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων -782.360,00  -782.360,00  -782.360,00 
Αποτίμηση των συγγενών εταιρειών στην ανακτήσιμη 
αξία τους (απομείωση Ε.Β.Ε AE, Παπασωτηρίου AE, 
Μέλλον Group AE, Αργοs Α.Ε.) 0,00  -7.322.056,49  -7.532.101,88 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων (Τηλέτυποs A.E.) 705.942,72  1.042.105,93  705.942,72 

Πρόσθετη πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα -4.041.127,57  -4.145.021,19  -3.435.330,63 

Λογισμός αποτελέσματος από την πυρκαγιά -1.820.006,01  0,01  -1.820.006,01 
Αντιλογισμός απαίτησης από αποζημίωση 
καταστροφής περιουσιακών στοιχείων από την 
πυρκαγιά -2.000.080,00  -2.000.080,00  -2.000.080,00 

Διαγραφή μετοχών -15.613,00  -15.613,00  -15.613,00 

Μεταφορά πιστωτικών σ.δ. στο αποτέλεσμα 1.375,30  1.376,00  1.376,00 

Πρόβλεψη επιστροφών πωλήσεων -500.000,00  -500.000,00  -500.000,00 

Αντιλογισμόs ειδικών δαπανών -761.992,00  -761.992,00  -761.992,00 

Αναγνώριση των φόρων στα αποτελέσματα χρήσης -72.004,00  0,00  0,00 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 3.923.560,63  1.645.963,64  5.068.321,64 
Αναγνώριση παγίων κατεχομένων με συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης -64.179,03  -9.734,00  -106.612,00 

Αποτίμηση δανείων στη αναπόσβεστη αξία του 268.880,82  295.072,00  242.242,00 

Αντιλογισμόs διανομής 0,00  729.500,00  0,00 

Αντιλογισμόs φορολογικής αναπροσαρμογής 0,00  -14.780,00  0,00 
Αντιλογισμόs πρόβλεψης για συναλλαγματικές 
διαφορές 41.560,57  40.390,00  45.288,00 
Διαφορές στην ενοποίηση (αναλογική ενοποίησης, 
αρνητικά δικαιώματα μειοψηφίας, μεταβολή στη 
σύνθεση της ενοποίησης κλπ) -2.236.104,16  -2.461.830,23  -1.861.739,19 

Σύνολο διορθωτικών εγγραφών -9.419.905,94  -13.722.828,62  -15.073.129,36 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  Δ.Π.Χ.Π.  165.001.475,67  168.734.111,69  168.388.706,76 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
Μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30.06.2004  31.12.2004  31.12.2003
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ν/ 2190/1920 152.800.347,17  185.883.096,13  152.897.109,89 

Διόρθωση  λαθών      
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής 
μελέτης -8.735.612,00  -8.991.540,00  -8.479.684,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -12.194.848,07  -12.454.833,30  -11.934.862,72 
Αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου  (μετοχές εισηγμένων στο 
ΧΑ εταιρειών Τράπεζα EFG Eurobank, Γ.Ι. Σαράντης ΑΕ, 
Χαϊδεμένος ΑΕ, Microland AE, Paper-Pack Τσουακαρίδης ΑΕ, 
Εγνατία Τράπεζα) -1.999.341,23  368.329,66  -296.255,51 
Αποτίμηση  χαρτοφυλακίου διαθέσιμο προs πώληση (συμμετοχή 
Τηλέτυποs A.E.) -11.967,58  -705.942,72  0,00 

Αναγνώριση λοιπών προβλέψεων 136,49  9.958,89  3.735,15 
Αποτίμηση των συμμετοχών στην ανακτήσιμη αξία τους 
(απομείωση Dol Digital AE, Ειδικέs Εκδόσεις AE, Αction Plan  
Α.Ε.) 5.329.859,87  -24.039.874,39  5.329.859,87 

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  705.942,72  1.042.105,93  705.942,72 

Αλλαγή λογιστικών αρχών      
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης συν αρχείο. -2.705.527,08  -2.057.681,76  -3.019.580,43 

Αποσβέσεις παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή 104.245,82  320.014,33  0,00 

Αποτίμηση των παγίων σε εύλογες αξίας σαν κόστος κτήσης 12.421.783,53  12.421.783,53  12.421.783,53 

Αντιλογισμόs υπεραξίαs N/2065 οικοπέδων κτιρίων. 0,00  -902.843,12  0,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα -807.621,35  -656.960,06  -456.379,04 

Λογισμός αποτελέσματος από την πυρκαγιά -1.820.006,01  0,00  -1.820.006,01 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 6.582.075,25  4.300.043,65  8.864.106,25 

Σύνολο διορθωτικών εγγραφών -3.130.879,64  -31.347.439,36  1.318.659,81 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  ωs Δ.Π.Χ.Π. 149.669.467,53  154.535.656,77  154.215.769,70 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
μεταξύ Ε.Λ.Π.  και Δ.Π.Χ.Π. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
σε ευρώ 30.06.2004  31.12.2004 

Κέρδη / Ζημίες φορολογικών βιβλίων 4.165.087,45  4.092.145,02 

Διόρθωση λαθών    

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης -402.638,75  -812.724,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -371.162,76  -1.298.017,21 

Αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου (μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών 
Τράπεζα EFG Eurobank, Γ.Ι. Σαράντης ΑΕ, Χαϊδεμένος ΑΕ, Microland AE, 
Paper-Pack Τσουκαρίδης ΑΕ, Εγνατία Τράπεζα) -1.609.513,16  -932.603,99 
Αποτίμηση χαρτοφυλακίου διαθέσιμου προς πώληση (συμμετοχή ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 
Α.Ε.) -5.412.848,50  -4.370.121,59 

Αναγνώριση λοιπών προβλέψεων 37.749,34  6.258,56 
Αποτίμηση των συμμετοχών θυγατρικών στην ανακτήσιμη αξία τους 
(απομείωση Dol Digital,Ειδικές Εκδόσεις,Action Plan A.E. και λοιπές.) 0,00  -23.100,00 
Μεταφορά αποτελέσματος από συμμετοχές από την Κ.Θ. στα αποτελέσματα 
χρήσης -30.800,00  368.203,00 

Αλλαγή λογιστικών αρχών    
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης συν αρχείο 1.647.191,02  3.587.646,72 

Αποσβέσεις παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή 703.388,43  1.835.364,33 
Πρόσθετη πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα -605.796,88  -709.690,56 

Λογισμός αποτελέσματος από τη πυρκαγιά 0,00  1.820.006,02 

Αναγνώριση των φόρων στα αποτελέσματα χρήσης -72.004,00  -960,00 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας -1.114.760,99  -3.422.358,00 

Αναγνώριση παγίων κατεχόμενων με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 42.432,52  96.878,00 

Αποτίμηση δανείων στη αναπόσβεστη αξία του 638,87  52.830,00 

Αναγνώριση των φόρων στα αποτελέσματα χρήσης -44.939,07  -1.136.251,34 

Αντιλογισμός πρόβλεψης για συναλλαγματικές διαφορές -3.728,90  -4.898,00 
Αναγνώριση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 
στα αποτελέσματα χρήσης 0,00  -60.407,00 

Μεταφορά ανόργανων αποτελεσμάτων στην Κ.Θ. 366.086,00  366.086,00 

Διαφορές στην ενοποίηση (αναλογική ενοποίησης, αρνητικά δικαιώματα 
μειοψηφίας, μεταβολή στη σύνθεση της ενοποίησης κλπ) -1.571.947,11  35.965,67 

Σύνολο διορθωτικών εγγραφών -8.442.653,94  -4.601.893,39 

Κέρδη / Ζημίες ως Δ.Π.Χ.Π. -4.277.566,49  -509.748,37 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
 μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.    

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
σε ευρώ 30.06.2004  31.12.2004 

Κέρδη / Ζημίες Φορολογικών Βιβλίων 5.304.118,20  8.356.872,22 

Διόρθωση Λαθών    

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού βάση αναλογιστικής μελέτης -255.928,00  -511.856,00 

Πρόσθετη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  -259.985,35  -519.970,69 

Αποτίμηση εμπορικού χαρτοφυλακίου (μετοχές εισηγμένων στο ΧΑ 
εταιρειών Τράπεζα EFG Eurobank, Γ.Ι. Σαράντης ΑΕ, Χαϊδεμένος ΑΕ, 
Microland AE, Paper-Pack Τσουκαρίδης ΑΕ, Εγνατία Τράπεζα) -1.703.085,72  -978.535,99 
Αποτίμηση  χαρτοφυλακίου διαθέσιμου προς πώληση (συμμετοχή 
Τηλέτυπος ΑΕ) -5.412.848,50  -4.370.121,59 

Αναγνώριση Λοιπών Προβλέψεων -3.598,66  6.223,74 

Αλλαγή Λογιστικών Αρχών    
Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης πλέον έξοδα αρχείου ΔΟΛ 314.053,34  961.898,60 

Αποσβέσεις παγίων με βάση την ωφέλιμη ζωή 104.245,82  320.014,33 

Πρόσθετη πρόβλεψη για απαξιωμένα αποθέματα -351.242,30  -200.581,56 

Λογισμός αποτελέσματος από την πυρκαγιά 0  1.820.006,02 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας -2.282.031,00  -4.564.062,00 

Σύνολο διορθωτικών εγγραφών -9.850.420,37  -8.036.985,14 

Κέρδη / Ζημίες ως Δ. Π. Χ. Π. -4.546.302,17  319.887,08 

 
 


