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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Για την περίοδο που έληξε 

Όµιλος Μητρική Εταιρεία σε ευρώ Σηµειώσεις 

31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 31-Μαρ-05  31-Μαρ-04 

Πωλήσεις  69.212.182,42 74.885.904,30 34.323.224,29 34.291.791,44

Μείον : Κόστος πωληθέντων  -51.163.581,90 -52.421.719,19 -22.043.776,47 -19.819.987,76

Μικτό κέρδος  18.048.600,52 22.464.185,11 12.279.447,82 14.471.803,68

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -5.829.157,31 -5.789.094,57 -3.203.654,77 -2.637.787,62

Έξοδα διαθέσεως  -13.520.018,09 -13.805.495,20 -11.113.467,38 -10.151.869,14

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  343.969,11  -22.255,48  514.279,29  495.186,48

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -956.605,77 2.847.339,86 -1.523.395,04 2.177.333,40

Αποτελέσµατα από συγγενείς εταιρείες  -497.967,69 -602.775,76 -448.875,51 -115.548,60

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα  -1.381.010,98 -1.408.464,15 -221.867,61 -162.131,53

Αποτελέσµατα προ φόρων και 
δικαιωµάτων µειοψηφίας  -2.835.584,44 836.099,95 -2.194.138,16 1.899.653,27

Φόρος εισοδήµατος 5 531.882,75 -2.613.077,21 159.346,20 -2.066.845,70

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 
µετά από φόρους  -2.303.701,69 -1.776.977,26 -2.034.791,96 -167.192,43

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  -28.966,77 10.437,75 0,00 0,00

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου  -2.332.668,46 -1.766.539,51 -2.034.791,96 -167.192,43

Αποτελέσµατα Ανά Μετοχή (βασικά)  -0,03 -0,02 -0,03 0,00

Σταθµισµένος Μέσος Όρος Αριθµού 
Μετοχών  75.300.000 75.300.000 75.300.000 75.300.000

 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών  καταστάσεων 

 
 
 
 



 3

 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Όµιλος Μητρική Εταιρεία 

Για την τρίµηνη περίοδο που 
έληξε  Για τη χρήση που έληξε Για την τρίµηνη περίοδο που 

έληξε   Για τη χρήση που έληξε ποσά σε ευρώ Σηµειώσεις 

31-Μαρ-05 31-∆εκ-04 31-Μαρ-05  31-∆εκ-04 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Ενεργητικού και µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

         

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6 205.616.465,53 208.059.080,68 34.808.566,75 34.909.983,55
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.442.698,00 1.415.477,54 613.992,24 659.749,91
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 
και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες   

3.365.425,21 3.365.425,21 95.133.727,62  87.679.299,92
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση  29.258.670,58 32.741.326,69 27.990.667,20  31.404.645,57
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 5 8.017.517,00 8.380.842,14 3.962.506,00  4.300.043,64
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  792.803,57 780.999,85 468.850,81  489.846,75
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού  248.493.579,89 254.743.152,11 162.978.310,62  159.443.569,34
Κυκλοφορούν Ενεργητικό         
Αποθέµατα  32.991.431,65 31.965.791,15 4.392.827,69  4.306.492,63
Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις   113.440.068,33 118.729.745,48 38.805.275,95  42.059.453,40
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις  0,00 0,00 2.563.205,56  6.197.876,31
Χρηµατικά διαθέσιµα  14.598.359,78 6.349.904,36 1.490.410,38  680.456,22
Σύνολο Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού  161.029.859,75 157.045.440,99 47.251.719,58  53.244.278,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  409.523.439,64 411.788.593,10 210.230.030,20  212.687.847,90
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Ίδια Κεφάλαια          
Μετοχικό κεφάλαιο  45.180.000,00 45.180.000,00 45.180.000,00  45.180.000,00
Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο  201.653.475,23 201.653.475,23 201.653.475,23  201.653.475,23
Αποθεµατικά κεφάλαια  13.118.995,19 16.252.770,02 8.290.735,90  11.248.971,29
Αποτελέσµατα εις νέο  -126.241.805,37 -123.133.591,67 -105.581.581,70  -103.546.789,75
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  29.770.577,31 28.781.458,11 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  163.481.242,36 168.734.111,69 149.542.629,43  154.535.656,77
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών  76.469.107,95 78.653.797,31 15.000.000,00  15.000.000,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  80.704,33 220.704,33 0,00 0,00
Πρόβλέψη για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

8 
11.503.789,06 11.386.924,00 9.078.296,00  8.991.540,00

Λοιπέs προβλέψειs.  577.703,42 3.999,30 0,00  0,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 5 6.901.231,50 6.734.879,00 0,00 0,00
Έσοδα εποµένων χρήσεων  4.347.528,05 4.492.756,94 0,00 0,00
Σύνολο Μακροπροθέσµων 
Υποχρεώσεων  99.880.064,31  101.493.060,88  24.078.296,00   23.991.540,00
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
Εµπορικές υποχρεώσεις   45.825.040,00 44.069.750,02 17.378.120,54  16.628.679,63
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός  79.880.898,56 75.908.545,46 10.300.000,00  9.500.000,00
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις  29.555,98 50.563,82 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις  0,00 0,00 0,00  194.454,38
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα 
έξοδα  20.426.638,42 22.195.599,22 8.930.984,23  7.837.517,12
Σύνολο Βραχυπροθέσµων 
Υποχρεώσεων  146.162.132,97 142.224.458,52 36.609.104,77  34.160.651,13
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  409.523.439,64 411.788.593,10 210.230.030,20  212.687.847,90

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών  καταστάσεων 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Όµιλος Μητρική Εταιρεία 

Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε  (ποσά σε ευρώ) 

31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 31-Μαρ-05  31-Μαρ-04 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων       (2.835.584,45)          836.099,95      (2.194.138,16)        1.899.653,07 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις        2.882.721,85       2.146.959,68          461.708,49           280.069,00 

Λοιπές προβλέψεις        2.736.670,06          827.592,16          594.460,55  243.512,60

Συναλλαγµατικές διαφορές   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα        1.381.010,99       1.408.464,15          221.867,61           162.131,53 

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

  

Μείωση / (αύξηση) 
αποθεµάτων       (1.025.640,50)      (4.441.327,87)           (86.335,06)           314.155,86 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων        5.277.873,44      (9.242.566,27)       6.851.015,72       (5.898.962,87)
(Μείωση) / αύξηση 
υποχρεώσεων πλην Τραπεζών 
(και πλην καταβληθέντων 
µερισµάτων) 

           385.747,52     15.541.066,09        2.292.072,99      11.618.500,81 

Μερικό σύνολο   

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (Α)      8.802.798,90     7.076.156,28     8.140.652,14      8.619.060,00 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων              (1.000,00)         (528.875,45)      (7.601.162,84)                           -

Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων          (603.059,65)      (3.602.752,47)         (320.621,90)       (3.377.262,55)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων 
και άϋλων παγίων            135.732,49       1.522.881,46              6.087,88           645.349,80 

Τόκοι εισπραχθέντες            274.684,98          291.227,72               4.011,80  -

Αποτελέσµατα από συµµετοχές            212.986,00              6.866,49          (115.548,60)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (Β)            19.343,82   (2.317.518,74)   (7.904.818,57)    (2.847.461,35)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου   

Eισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια        3.972.353,10       4.413.646,89          800.000,00  

Εξoφλήσεις δανείων       (2.184.689,36)      (7.548.157,77)        (4.899.962,80)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)            (21.007,84)           (79.636,36)   

Τόκοι  καταβληθέντες       (1.655.695,97)      (1.699.691,87)         (225.879,41)          (169.320,15)

Μερίσµατα πληρωθέντα          (684.647,23)                 (131,61)                   (131,61)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(Γ) 

      (573.687,30)   (4.913.839,11)        574.120,59    (5.062.225,94)

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

     8.248.455,42       (155.201,57)        809.954,16         709.372,71 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου      6.349.904,36     9.873.428,42        680.456,22       1.492.110,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
λήξης περιόδου    14.598.359,78     9.718.226,85     1.490.410,38      2.201.482,71 

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

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΚΑΙ 2004 

(ποσά σε Ευρώ) 
          

 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Καθαρά µη 
πραγµατο-
ποιηθέντα 

κέρδη/(ζηµιές 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 
αποθεµατικών 

Αποτελέσµατα εις 
νέο Ίδιες Μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2004 45.180.000,00 206.260.785,35 0,00 2.877.769,63 8.371.201,66 11.248.971,29 -77.350.847,94 -31.123.139,00 154.215.769,70 

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

Αποµείωση διαθέσιµων προς πώληση 
περιουσιακών στοιχείων -437.012,17 -437.012,17 -437.012,17 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε ακύρωση 
ιδίων µετοχών -827.862,00 -3.779.448,12 -26.515.828,93 31.123.139,00 -0,05 
Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου 827.862,00 -827.862,00 0,00 
Αποτέλεσµα περιόδου -167.192,43 -167.192,43 

31 Μαρτίου 2004 45.180.000,00 201.653.475,23 0,00 2.877.769,63 8.371.201,66 11.248.971,29 -104.033.869,30 0,00 154.048.577,22 

 
 
 

 Μετοχικό Κεφάλαιο 
Καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Καθαρά µη 
πραγµατο-
ποιηθέντα 

κέρδη/(ζηµιές 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 
αποθεµατικών 

Αποτελέσµατα εις 
νέο Ίδιες Μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2005 45.180.000,00 201.653.475,23 0,00 2.877.769,63 8.371.201,66 11.248.971,29 -103.546.789,75 0,00 154.535.656,77 

Αποτίµηση από διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία -2.958.235,39 -2.958.235,39 -2.958.235,39 

Αποµείωση διαθέσιµων προς πώληση 
περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε ακύρωση 
ιδίων µετοχών 0,00 
Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 
Αποτέλεσµα περιόδου -2.034.791,95 -2.034.791,95 

31 Μαρτίου 2005 45.180.000,00 201.653.475,23 -2.958.235,39 2.877.769,63 8.371.201,66 8.290.735,90 -105.581.581,70 0,00 149.542.629,43 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
                    

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

(ποσά σε Ευρώ) 
                    

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο 
 
Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

 

Καθαρά µη 
πραγµατο-
ποιηθέντα 

κέρδη / ζηµιές 

 Τακτικό 
αποθεµατικό  Λοιπά 

αποθεµατικά  Σύνολο 
αποθεµατικών  Αποτελέσµατα εις 

νέο  Ίδιες Μετοχές  ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας  ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2004 45.180.000,00   206.260.785,35  0,00   3.391.341,20  13.026.248,59    16.417.589,80   -96.835.612,81   -31.123.139,00   28.489.083,42   168.388.706,76   

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

Αποµείωση διαθέσιµων προς πώληση περιουσιακών 
στοιχείων     -437.012,17       -437.012,17         -437.012,17   
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε ακύρωση ιδίων 
µετοχών -827.862,00   -3.779.448,12           -26.515.828,93   31.123.139,00     -0   
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 827.862,00   -827.862,00                 0   
Αποτέλεσµα περιόδου             -1.766.539,51     -10.437,75   -1.776.977,26   
Μεταβολές στην ενοποίηση             1.088.856,13       1.088.856,13   
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας                    

31 Μαρτίου 2004 45.180.000,00   201.653.475,23  0,00   3.391.341,20  13.026.248,59    16.417.589,80   -124.029.125,12   0,00   28.478.645,67   167.700.585,58   

                    
                   
             123133591,7  0,00     

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο 
 
Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

 

Καθαρά µη 
πραγµατο-
ποιηθέντα 

κέρδη / ζηµιές 

 Τακτικό 
αποθεµατικό  Λοιπά 

αποθεµατικά  Σύνολο 
αποθεµατικών  Αποτελέσµατα εις 

νέο  Ίδιες Μετοχές  ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2005 45.180.000,00   201.653.475,23  0,00   3.433.261,52  12.819.508,50    16.252.770,02   -123.133.591,67   0,00   28.781.458,11   168.734.111,69   

Αποτίµηση από διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία     -2.958.235,39       -2.958.235,39         -2.958.235,39   

Αποµείωση διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων           0,00         0,00   
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε ακύρωση ιδίων 
µετοχών           0,00         0,00   
Αποτέλεσµα περιόδου           0,00   -2.332.668,46     28.967   -2.303.701,69   
Μεταβολές στην ενοποίηση       3.265,32   -178.804,76    -175.539,44   -775.545     960.152   9.067,74   

31 Μαρτίου 2005 45.180.000,00   201.653.475,23  -2.958.235,39   3.436.526,84  12.640.703,74    13.118.995,19   -126.241.805,37   0,00   29.770.577,31   163.481.242,36   
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 

 

Η εταιρεία ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη ΑΕ (εφεξής Μητρική Εταιρεία ή ∆ΟΛ ΑΕ ή Εταιρεία) µε το διακριτικό τίτλο 

∆ΟΛ ΑΕ ιδρύθηκε το 1970 και προήλθε από τη µετατροπή ατοµικής εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία. Μετά την καταχώρισή της 

στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΑΕ ∆ΟΛ 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 ∆ήµου  Αθηναίων. 

 

Ο Όµιλος ∆ΟΛ: 

 

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)  ∆ιαθέτει, 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)  ∆ραστηριοποιείται,  µέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ATEBE, στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών µε το 

εµπορικό σήµα TRAVEL PLAN.   

δ)  Αναπτύσσει και λειτουργεί, µέσω της θυγατρικής εταιρείας ∆ΟΛ DIGITAL AE, την πρώτη και µεγαλύτερη ελληνική πύλη 

στο διαδίκτυο www.in.gr, ένα από τα µεγαλύτερα καταστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου www.shop21.gr στην Ελλάδα 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, βιβλιοπωλεία, 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΄ τρίµηνο του 2005 διαµορφώθηκε σε 839 

απασχολούµενους (α τρίµηνο 2004 : 836) και ο µέσος όρος του προσωπικού του Οµίλου ∆ΟΛ το ίδιο διάστηµα 

διαµορφώθηκε σε  2.253  απασχολούµενους (α τρίµηνο 2004  : 2.315) 
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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 της (εφεξής αναφερόµενες από κοινού ως 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 ∆ΠΧΠ (31 ∆εκεµβρίου 2003) 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 ∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή 

των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία µετάβασης τη 1η Ιανουαρίου 2004.     

 

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις:  Η ∆ΟΛ Α.Ε και οι θυγατρικές της εταιρείες τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και 

ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Οι 

συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν βασιστεί στις ανωτέρω καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις κατάλληλα 

προσαρµοσµένες και αναµορφωµένες  βάσει εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ.  

 

(γ) Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.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 ∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας ελληνικής 

νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, 

τουλάχιστον για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2004).  

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν συνταχθεί βάσει  εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά στα ∆ΠΧΠ τα 

οποία θα είναι σε ισχύ κατά την πρώτη ηµεροµηνία κλεισίµατος (31 ∆εκεµβρίου 2005) και εποµένως είναι από τη φύση τους 

προκαταρκτικές .  

 

Ο Όµιλος εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στην προετοιµασία των συνηµµένων ενδιάµεσων  οικονοµικών 

καταστάσεων. Βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ∆ΠΧΠ 1, ο Όµιλος δεν εφάρµοσε αναδροµικά το ∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις 

Εταιρειών» αναφορικά µε τις συνενώσεις εταιρειών που προέκυψαν προγενέστερα της ηµεροµηνίας µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1η 

Ιανουαρίου 2004).   

 

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

 

● ∆ιατήρησε 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 ∆ΠΧΠ, οι οποίες αποκτήθηκαν ή 

ενσωµατώθηκαν σε συνενώσεις εταιρειών, 

● Εξαίρεσε /διέγραψε από τον ενοποιηµένο ισολογισµό έναρξης µε βάση τα ∆ΠΧΠ, 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 ∆ΠΧΠ.  
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Η Εταιρεία αποφάσισε να εκτιµήσει τα γήπεδα και τα κτίρια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ σε εύλογες αξίες και 

χρησιµοποίησε τις εύλογες αξίες αυτές ως τεκµαρτό κόστος κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Όσον αφορά τη πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου συνταξιοδότησης το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών 

ζηµιών και κερδών αναγνωρίσθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, 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. 

Οι εκτιµήσεις της Εταιρείας µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 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) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών Προτύπων (∆ΠΧΠ ή ∆ΛΠ) και ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆): Στις 17 ∆εκεµβρίου 2003, 

εκδόθηκαν τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 39 

«Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και Αποτίµηση». Τα πρότυπα αυτά πρέπει να εφαρµοστούν από τις περιόδους που 

ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 επιτρέπεται µόνο αν εφαρµόζεται και το ∆ΛΠ 

32.  

 

Τη 18η  ∆εκεµβρίου 2003 δηµοσιεύτηκαν αναθεωρήσεις που αφορούσαν τα:   

 

- ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων 

- ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα 

- ∆ΛΠ 8 Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 

- ∆ΛΠ 10 Μεταγενέστερα Γεγονότα του Ισολογισµού 

- ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

- ∆ΛΠ 17 Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 

- ∆ΛΠ 21 Συνέπειες από την αλλαγή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

- ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

- ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Απλές Οικονοµικές Καταστάσεις 

- ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 

- ∆ΛΠ 31 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

- ∆ΛΠ 33 Μερίσµατα ανά µετοχή  

- ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
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Η ηµεροµηνία εφαρµογής όλων των αναθεωρηµένων προτύπων είναι η 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή 

ενθαρρύνεται. Τα αναθεωρηµένα πρότυπα  επίσης αντικαθιστούν τις κατωτέρω ∆ιερµηνείες οι οποίες αποσύρονται: 

 

- ΜΕ∆ 1 Συνέπεια – ∆ιαφορετικοί τύποι κοστολόγησης αποθεµάτων 

- ΜΕ∆ 2 Συνέπεια – Κεφαλαιοποίηση Κόστους ∆ανεισµού 

- ΜΕ∆ 3 Απαλοιφές των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες 

- ΜΕ∆ 5 Κατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων – Προβλέψεις Ενδεχόµενης Τακτοποίησης 

- ΜΕ∆ 6 Κόστος Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισµικού 

- ΜΕ∆ 11 
Ξένο Συνάλλαγµα—Κεφαλαιοποίηση των Ζηµιών που προκύπτουν από Σηµαντικές Νοµισµατικές 

Υποτιµήσεις 

- ΜΕ∆ 14 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις—Αντιστάθµιση για την Αποµείωση ή Ζηµία των Στοιχείων 

- ΜΕ∆ 16 Ίδια Κεφάλαια – Επαναγορά Ιδίων Μετοχικών Τίτλων (Ίδιες Μετοχές 

- ΜΕ∆ 17 Ίδια Κεφάλαια - Κόστη Συναλλαγών Ιδίων Κεφαλαίων 

- ΜΕ∆ 18 Συνέπεια - Εναλλακτικές Μέθοδοι 

- ΜΕ∆ 19 
Νόµισµα Παρουσίασης - Παρουσίαση και Αποτίµηση των Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ 

21 και ∆ΛΠ 29 

- ΜΕ∆ 20 Λογιστική Καθαρής Θέσεως – Αναγνώριση Ζηµιών 

- ΜΕ∆ 23 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις – Μεγάλες Επιθεωρήσεις ή Γενικές Επισκευές 

- ΜΕ∆ 24 Κέρδη ανά µετοχή—Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα που Μπορούν να Τακτοποιηθούν σε Μετοχές 

- ΜΕ∆ 30 Νόµισµα Παρουσίασης - Μετατροπή από Νόµισµα Αποτίµησης σε Νόµισµα Παρουσίασης  

- ΜΕ∆ 33 
Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσεως - Πιθανά ∆ικαιώµατα Ψήφου και Επιµερισµός of 

∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας 

 

Το ∆ΠΧΠ 2 «Πληρωµές Βασισµένες σε Μετοχές» (το οποίο αντικατέστησε επίσης συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους») εκδόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2004. Το ∆ΠΧΠ 2 ισχύει για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρµογή. Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν τα ∆ΠΧΠ 3 

«Συνενώσεις Εταιρειών» (το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 22 «Συνενώσεις Εταιρειών»), ∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά Συµβόλαια» και 

∆ΠΧΠ 5 "Μακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού διακρατηµένα προς πώληση και ∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις» (το οποίο 

αντικατέστησε το ∆ΛΠ 35 «∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις»). Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν επίσης αναθεωρήσεις των ∆ΛΠ 

36 «Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» και ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» και στις δύο περιπτώσεις 

σχετιζόµενα µε το ∆ΠΧΠ 3. Το ∆ΠΧΠ 3 εφαρµόζεται σε όλες τις συνενώσεις εταιρειών που διενεργήθηκαν από την 31η Μαρτίου 

2004 και µεταγενέστερα. Ειδικές µεταβατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή στην προγενέστερα αναγνωρισµένη υπεραξία, στην 

αρνητική υπεραξία, στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το 

∆ΠΧΠ 5 πρέπει να εφαρµόζεται σε ετήσιες που ξεκινούν την  1η Ιανουαρίου 2005 και µεταγενέστερα. Προγενέστερη εφαρµογή 

επιτρέπεται, εφόσον οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να εφαρµοστεί το πρότυπο, λήφθηκαν τη στιγµή που οι σχετικές 

συνενώσεις εταιρειών αρχικά λογίστηκαν. Τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 36 και ∆ΛΠ 38 πρέπει να εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν κατά την ή µετά την 31η Μαρτίου 2004 (ή την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ∆ΠΧΠ 3 για την υπεραξία και τις 

ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση εταιρειών).  
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Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µια 

εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών 

καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, αφού η 

ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ της Εταιρείας θα είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005, όλα 

τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν για  την σύνταξη των 

επισυναπτόµενων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

(ε) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  ΑΕ ∆ΟΛ στις 16 Ιουνίου 2005 ενέκρινε τις εταιρικές 

και τις  ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005.  

 

(στ) Χρήση Εκτιµήσεων:  Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 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 επισυναπτόµενων 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 ∆ΟΛ Α.Ε καθώς και των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες ο ∆ΟΛ ασκεί έλεγχο. Ο 

έλεγχος υφίσταται όταν η ΑΕ ∆ΟΛ 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 

% % ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% - Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ 

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 

∆ΟΛ DIGITAL ΑΕ 82,62% - Ελλάδα Εταιρεία Συµµετοχών

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

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 ∆ιαχείριση Ακινήτων

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ

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

Βιβλιοπωλείο 
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(β) Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες : Η συµµετοχή  του Οµίλου σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές 

µονάδες λογίζεται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.  Με βάση τη µέθοδο αυτή το ποσοστό του Οµίλου στα περιουσιακά 

στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και στα έξοδα της µονάδας ενοποιείται «γραµµή προς γραµµή». Στο παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται όλες οι από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες µε τα σχετικά ποσοστά του Οµίλου:  

 

ΑΜΕΣΟ 

% ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών 
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ

HEARST-∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών 

 

 

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

 

ΑΜΕΣΟ 

% ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΧΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

∆ΡΑΣΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

MEΛΛON GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 50,00% Ελλάδα Εκδόσεις Περιοδικών

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 33,33% Ελλάδα Εκδόσεις Εκτυπώσεις 

ΑΡΓΟΣ ΑΕ  38,70% Ελλάδα ∆ιανοµή Τύπου 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΕ 
30,00% Ελλάδα 

Εκδοτικός Οίκος - 

Βιβλιοπωλείο 

 

 

(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 συµµετοχές, αυτές που δεν ανήκουν σε καµµία άλλη κατηγορία.  

 

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

µετοχών που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χρήσεως, ενώ το αποτέλεσµα της 
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αποτίµησης των διαθέσιµων προς πώληση συµµετοχών µεταφέρεται στην καθαρή θέση και κατά την 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 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 6, 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 

∆ΠΧΠ. 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. 

 

(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 σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η εκτιµώµενη διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής κατά κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 

 

Είδος Παγίου Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια 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 

 



∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2005 

 15

(η) Κόστος ∆ανεισµού: Η Εταιρεία και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου έχουν υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που 

προβλέπεται από το ∆ΛΠ 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. ∆απάνες 

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 ∆ΛΠ 38.  

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

 

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

άµεσης ρευστοποίησης επενδύσεις µε αρχική λήξη εντός τριών µηνών.   

 

(ιβ) 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.  

 

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

αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο FIFO. 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.  

 

(ιδ) Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις: Οι προβλέψεις 

αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα 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  
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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 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που περιλαµβάνουν 

οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(ιε) 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 8 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 πάνω 

στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν 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. 

 

(ιστ)  Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται συνταξιοδοτικά και ιατροφαρµακευτικά 

από τα Ταµεία Τύπου κυρίως από το ΤΣΠΕΑΘ, Ε∆ΟΕΑΠ, 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. 

 

(ιζ) 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.  

 

(ιη) 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  
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σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε 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 τρέχουσες 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. 

 

(ιθ) Χρηµατοδοτικές 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 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.   

 

(κ) 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. 

• 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. 
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(κα) 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 ΑΕ ∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη 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 ), την πρώτη ιντερνετική πύλη ιατρικού περιεχοµένου health.in.gr 

(health.in.gr ), το κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου (www.shop21.gr) 

(ε) Λοιπές Συµµετοχές : Περιλαµβάνουν εκδοτικό οίκο και βιβλιοπωλείο, εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκποµπών, δίκτυο 

διανοµής, εταιρεία τηλεφωνικής προώθησης πωλήσεων και διαχείρισης σχέσεων πελατών (call center - customer relationship 

management). 
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 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 τρίµηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 

και στις 31 Μαρτίου 2004. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  
31 Μαρτίου 2005 

σε χιλ. ευρώ Εκδοτικός 
Τοµέας 

Εκτυπωτικός 
Τοµέας 

Ταξιδιωτικός 
Τοµέας 

Τοµέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τοµείς Σύνολο 

31/3/2005 

Έσοδα 

Πωλήσεις σε             
Εξωτερικούς Πελάτες 38.046 17.391 4.708 387 8.680 69.212

Αποτελέσµατα 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Τοµέα             

Αποτελέσµατα από λειτουργικές 
δραστηριότητες -1.020,00 1.032,00 -492,00 -296,00 -181,00 -957

Αποτελέσµατα από συγγενείς Επιχειρήσεις           -498

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα           -1.380

Αποτελέσµατα προ φόρου           -2.835

Φόρος εισοδήµατος           532

∆ικαιώµατα µειοψηφίας           -29

Καθαρό αποτέλεσµα           -2.332

Λοιπές Πληροφορίες 

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 124.706 201.895 15.276 4.113 60.421 406.411

Συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 3.112 - - - - 3.112

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 127.818 201.895 15.276 4.113 60.421 409.523

Υποχρεώσεις τοµέα 68.702 121.042 9.066 6.882 40.350 246.042

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 303 101 64 1 3.100 3.569

Προσθήκες άϋλων στοιχείων 20 0 70 0 41 131

Αποσβέσεις άϋλων 71 2 2 20 8 104

Αποσβέσεις ενσωµάτων 404 2.229 15 16 229 2.893

Άλλα µη ταµιακά έξοδα 9.797 1.288 487 67 442 12.081
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
31 Μαρτίου 2004 

σε χιλ. ευρώ Εκδοτικός 
Τοµέας 

Εκτυπωτικός 
Τοµέας 

Ταξιδιωτικός 
Τοµέας 

Τοµέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τοµείς Σύνολο 

31/3/2004 

Έσοδα 

Πωλήσεις σε             

Εξωτερικούς Πελάτες 37.414 17.518 10.538 248 9.168 74.886

Αποτελέσµατα 

Λειτουργικά Αποτελέσµατα Τοµέα             

Αποτελέσµατα από λειτουργικές 
δραστηριότητες 2.433,00 274,00 403,00 -155,00 -108,00 2.847

Αποτελέσµατα από συγγενείς Επιχειρήσεις           -603

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα           -1.408

Αποτελέσµατα προ φόρου           836

Φόρος εισοδήµατος           -2.613

∆ικαιώµατα µειοψηφίας           10

Καθαρό αποτέλεσµα           -1.767

Λοιπές Πληροφορίες 

Περιουσιακά στοιχεία τοµέα 141.066 206.417 23.114 7.496 60.558 438.651

Συµµετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις 2.949 - - - - 2.949

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 144.015 206.417 23.114 7.496 60.558 441.600

Υποχρεώσεις τοµέα 74.261 130.923 14.983 12.601 41.132 273.900

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 3.377 -1.902 267 -12 45 1.775

Προσθήκες άϋλων στοιχείων -645 0 0 2 0 -643

Αποσβέσεις άϋλων 43 9 0 19 9 80

Αποσβέσεις ενσωµάτων 265 1.406 274 6 258 2.209

Άλλα µη ταµιακά έξοδα 8.809 1.117 430 56 377 10.789
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5.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήµατος των περιόδων που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2005 και 2004 αναλύεται ως εξής: 

 
Όµιλος Μητρική Εταιρεία 

Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε  σε ευρώ 

31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.099.528,07 -1.877.851,02 496.884,21  -925.830,20

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  -496.215,50 -690.287,12 -337.538,00  -1.141.015,50

Λοιποί Φόροι -71.429,82 -44.939,07 0,00  0,00

Σύνολο φόρου εισοδήµατος 531.882,75 -2.613.077,21 159.346,21  -2.066.845,70

 

 

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 το έτος που έληξε στις 31.12.2004 η δαπάνη του φόρου εισοδήµατος του Οµίλου διαφέρει από το θεωρητικό φόρο, που θα 

προέκυπτε µε βάση το συντελεστή φόρου εισοδήµατος 35% και τα αποτελέσµατα του Οµίλου κυρίως λόγω της χρήσης 

φορολογικά εκπιπτόµενων ζηµιών προηγουµένων χρήσεων, στη µητρική εταιρεία. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τη συµφωνία µεταξύ του ονοµαστικού και του πραγµατικού φορολογικού συντελεστή: 

 

 

Όµιλος Μητρική Εταιρεία 

Για την τρίµηνη περίοδο που έληξε  σε ευρώ 

31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 31-Μαρ-05 31-Μαρ-04 

Αποτελέσµατα προ φόρων -2.835.584,44 836.099,95 -2.194.138,16  1.899.653,27

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύον
φορολογικό συντελεστή στις 31.3.2004 (35%) -292.634,98   -664.878,64

Φόρος εισοδήµατος υπολογισµένος µε τον ισχύον
φορολογικό συντελεστή στις 31.3.2005 (32%) 907.387,02 702.124,21  

Μη εκπιπτόµενες δαπάνες (κυρίως αποτελέσµατα από 
συµµετοχές και χρεόγραφα) 192.141,05 -1.585.216,02 -205.240,00  -260.951,56

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρος εισοδήµατος περιόδου 1.099.528,07 -1.877.851,00 496.884,21  -925.830,20
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισµούς της 31 Μαρτίου 2005 και 31 ∆εκεµβρίου 2004 καθώς και στα 

αποτελέσµατα των περιόδων που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2005 αναλύεται ως εξής: 

 

Ισολογισµός   

Κατάσταση 
αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έληξε   

Κατάσταση 
αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έληξε 

Όµιλος Μητρική Εταιρεία  Όµιλος Μητρική 
Εταιρεία 

 Όµιλος  Μητρική 
Εταιρεία 

σε ευρώ 

31 Μαρτίου 
2005 

  31 ∆εκεµβρίου 
2004 

31 Μαρτίου 
2005 

 31 ∆εκεµβρίου 
2004 

  31 Μαρτίου 2005   31 Μαρτίου 2004 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις    

Αναγνώριση ακινήτων σε εύλογες 
αξίες ως  τεκµαρτό κόστος 

10.897.389 10.897.389 3.105.446 3.105.446 0 0  1.068.779  289.584

Λοιπές Προβλέψεις, προσαρµογή 
ασώµατων ακινητοποιήσεων, 
απόσβεση κόστους δανεισµού 

263.216 170.861 0 0 -92.355 0  -2.559  0
Προσαρµογή των αποσβέσεων των 
παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή 
τους 2.283.283 2.196.885 83.843 83.843 -86.398 0  107.203  0
Μικτές αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  13.443.888 13.265.135 3.189.289 3.189.289 -178.753 0  1.173.423  289.584

       
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις    

∆ιαγραφή εξόδων εγκαταστάσεων 
που δεν πληρούν τα κριτήρια 
αναγνώρισης ως άυλα 

1.626.637 1.750.945 551.332 596.728 -124.308 -45.396  -385.981  -115.031
Αποτίµηση Κτιρίων σε εύλογες 
αξίες 1.337.080 1.337.080 0 0 0 0  -76.321  57.388
Προσαρµογή πρόβλεψης για 
αποζηµίωση προσωπικού 2.868.716 2.825.465 2.269.574 2.247.885 43.251 21.689  -210.384  -180.001
Προσαρµογή πρόβλεψης 
επισφαλών απαιτήσεων 5.553.390 5.537.611 3.128.400 3.113.708 15.779 14.692  -260.802  -311.371
Προσαρµογή πρόβλεψης 
απαξίωσης αποθεµάτων 724.959 936.187 0 210.227 -211.228 -210.227  -17.893  12.624
Λοιπές Προβλέψεις 319.673 298.340 0 0 21.333 0  -404.075  -159.251
Φορολογικά εκπεστέες ζηµιές 1.979.868 1.977.486 1.091.235 1.091.235 2.382 0  -700.281  -734.957
Λοιπά στοιχεία 149.852 247.984 111.254 229.550 -64.672 -118.296  192.026  0
Μικτές αναβαλλόµενες 
φορολογικές  απαιτήσεις 14.560.175 14.911.098 7.151.795 7.489.333   

Καθαρές αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις 6.901.231 6.734.879   

Καθαρή αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση  8.017.517 8.380.842 3.962.506 4.300.044   

Αναβαλλόµενος φόρος στα 
αποτελέσµατα χρήσεως        -496.216 -337.538  -690.287  -1.141.016

                               

 

 

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 
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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. 

 

6. Ενσώµατα ακινητοποιήσεις 

 

ΑΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ                                                                                        
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                 

01.01. - 31.03.2005 

  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 (+)  0,00 0,00 0,00 0,00 104.256,92 196.558,96 300.815,88

 Μειώσεις    (-)  0,00 0,00 0,00 22.131,24 27.059,04 0,00 49.190,28

 Αξία Κτήσεως  11.667.294,55 21.000.766,18 1.221.710,00 475.905,77 9.252.984,83 328.910,49 43.947.571,82

 Σωρευµένες αποσβέσεις 
ενάρξεως  0,00 983.745,38 877.031,11 371.061,41 6.554.124,77 0,00 8.785.962,67

 Αποσβέσεις χρήσεως  0,00 144.785,18 23.948,97 14.902,90 212.507,75 0,00 396.144,80

 Αποσβέσεις µειώσεων  0,00 0,00 0,00 16.321,80 26.780,60 0,00 43.102,40

 Καθαρή αναπόσβεστη αξία  11.667.294,55 19.872.235,62 320.729,92 106.263,26 2.513.132,91 328.910,49 34.808.566,75

  

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΟΛ                                                                                                             
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                    

01.01. - 31.03.2005 

  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 96.841.193,51 2.251.820,64 20.428.739,09 437.309,14 257.483.589,33

 Προσθήκες (+)  0,00 57.373,95 6.207,07 0,00 211.042,90 197.078,96 471.702,88

 Μειώσεις    (-)  0,00 0,00 53.722,65 22.131,24 60.057,60 0,00 135.911,49

 Αξία Κτήσεως  60.164.060,53 77.417.840,37 96.793.677,93 2.229.689,40 20.579.724,39 634.388,10 257.819.380,72

 Σωρευµένες αποσβέσεις 
ενάρξεως  0,00 3.145.663,56 27.815.867,67 1.690.497,52 16.772.479,91 0,00 49.424.508,66

 Αποσβέσεις χρήσεως  0,00 527.171,25 1.932.330,19 59.195,59 374.243,29 0,00 2.892.940,32

 Αποσβέσεις µειώσεων  0,00 0,00 38.384,18 16.321,80 59.827,81 0,00 114.533,79

 Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία  60.164.060,53 73.745.005,56 67.083.864,25 496.318,09 3.492.829,00 634.388,10 205.616.465,53
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Η λογιστική αξία ( αναπόσβεστη αξία) των µισθωµένων µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων θυγατρικής 

εταιρείας του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2005 ανέρχεται σε  23.568,56 ευρώ 

 

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

ΑΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ                                                             

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                           

01.01. - 31.03.2005 

  
Εσωτερικά δηµιουργούµενα 

άυλα υπό ανάπτυξη 

Λογισµικό και λοιπά 

δικαιώµατα 
Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 649.849,44 1.658.987,64 2.308.837,08

Προσθήκες (+)  19.806,02 19.806,02

Υπόλοιπο λήξεως 649.849,44 1.678.793,66 2.328.643,10

Σωρευµένες αποσβέσεις έναρξης 129.769,89 1.519.317,28 1.649.087,17

Αποσβέσεις χρήσεως 32.442,47 33.121,22 65.563,69

Υπόλοιπο  31.03.2005 487.637,08 126.355,16 613.992,24

    

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΟΛ                                                                               

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                           

01.01. - 31.03.2005 

  
Εσωτερικά δηµιουργούµενα 

άυλα υπό ανάπτυξη 

Λογισµικό και λοιπά 

δικαιώµατα 
Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 980.529,68 5.064.934,49 6.045.464,17

Προσθήκες (+) 41.371,43 89.985,34 131.356,77

Υπόλοιπο λήξεως 1.021.901,11 5.154.919,83 6.176.820,94

Σωρευµένες αποσβέσεις έναρξης 130.618,70 4.499.367,93 4.629.986,63

Αποσβέσεις χρήσεως 32.442,47 71.693,84 104.136,31

Υπόλοιπο  31.03.2005 858.839,94 583.858,06 1.442.698,00
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8. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

Μητρική εταιρεία Όµιλος 
σε  ευρώ 

31.3.2005 31.12.2004 31.3 2005 31.12.2004 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
9.078.296,00 8.991.540,00 11.503.789,06 11.386.924,00

 

 

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). 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.  

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων που έληξαν την 31 Μαρτίου 

2005 και 2004 έχει ως εξής : 

 

Μητρική εταιρεία Όµιλος 
 

31.3.2005 31.3.2004 31.3 2005 31.3.2004 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 169.377,75 240.051,00 261.744,75 95.594,00 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 104.991,75 98.130,00 137.011,00 441.883,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς   1.920,25  

 274.369,50 383.229,00 400.676,00 537.447,00 
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Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης κατά την περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 και 2004 έχει ως εξής : 

 

 

 Μητρική εταιρεία Όµιλος 

 Περίοδος που έληξε τις Περίοδος που έληξε τις  

 31.3.2005 31.3.2004 31.3 2005 31.3.2004 

Υπόλοιπο έναρξης  8.991.540 8.479.684 11.386.924 10.558.902 

Πρόβλεψη χρήσης 274.372 383.224 400.676 537.477 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις  -187.616 -255.265 -283.811 -331.011 

Υπόλοιπο λήξεως 9.078.296 8.607.648 11.503.789 10.765.368 

 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών προβλέψεων (αποζηµίωσης 

προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης) έχουν ως εξής:  

 

 31.3.2005 31.12.2004 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,50% 4,50% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 4,00% 4,00% 

 

 

 

9. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις 

 

(α)  ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις : Τα µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα βάση µη ακυρωτέων λειτουργικών 

µισθώσεων στις 31 Μαρτίου 2005: 

 

 

 
Μελλοντικές ∆εσµεύσεις από λειτουργικές 

µισθώσεις στις 31.12.2005 

 Μητρική Εταιρεία Όµιλος 

Μέχρι ένα έτος 2.792,60 51.761,60

Από ένα µέχρι πέντε έτη 12.933,80 72.208,77

 15.726,40 123.970,37 
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(β)  ∆εσµεύσεις 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 : 

  

  31-Μαρ-05 

σε ευρώ Ελάχιστες πληρωµές
Παρούσα αξία 

πληρωµών 

Μέχρι ένα έτος 29.996,76 29.555,98

Σύνολο ελάχιστων πληρωµών µισθωµάτων 29.996,76   

Μείον ποσά που αντιπροσωπεύουν χρηµατοοικονοµικές 

χρεώσεις  
440,78   

Παρούσα αξία ελάχιστων πληρωµών  µισθωµάτων 29.555,98 29.555,98
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(δ)  ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες: Στις 31 Μαρτίου 2005 ο Όµιλος δεν έχει ανηλειµµένες δεσµεύσεις για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

(ε) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις:  Η Μητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 έως και 2004 

και οι θυγατρικές του Οµίλου της δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2000 - 2004 και εποµένως οι 

φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν 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. ∆εν είναι δυνατόν, την παρούσα 

χρονική στιγµή 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. 

  

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

εταιρειών του Οµίλου της κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιµάτε ότι δεν θα έχει 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  

Επίσης εκκρεµεί η εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή πρόσθετων εισφορών 

θυγατρικής εταιρείας σε ασφαλιστικό ταµείο, ποσού € 3 εκατ. 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. 

 

(ζ) Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις : ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της ΑΕ ∆ΟΛ. Επί ακινήτων 

ιδιοκτησίας της θυγατρικής εταιρείας Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ, έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης προς εξασφάλιση 

κοινοπρακτικού δανείου ύψους χιλ. Ευρώ 82.171 ως ακολούθως (σε χιλ. ευρώ) : 

 

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

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

αυτών κτίσµατα 

69.259

Β) 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 ∆ήµου Οινοφύτων Βοιωτίας και στα επ΄ αυτών κτίσµατα 

29.347

Σύνολο 98.606

 

Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους 352 χιλ. ευρώ 

για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων κατά του αρχικού ιδιοκτήτη και δικαιοπαρόχου της εταιρείας. 


