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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο  

ΑΠΟ 1Η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η  ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

 
 

Οι παρούσες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  

«∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» 

 της 21ης Μαίου 2009  

και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dol.gr όπου και θα 

παραµείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς τους. 

 

 

 

 

 

 
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2009 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ∆ΟΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

11. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

12. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

13. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

14. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

15. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

16. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

18. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΕΣΟ∆Α ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  

19. ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

20. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

21. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) 

22. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

23. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

27. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

28. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

29. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

30. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

31. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

32. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

33. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

34. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

35. ΕΣΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

36. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

37. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

38. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

39. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

40. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

41. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2009-31.3.2009 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

 
4 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ Σηµει

ώσεις 1.1. –  
31.03.2009 

1.1. –  
31.03.2008 

1.1. –  
31.03.2009 

1.1. –  
31.03.2008 

Πωλήσεις 7 57.034.976,53 62.860.845,97 32.780.408,49 37.070.883,04

Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων 8 -42.817.928,64 -45.018.050,06 -23.026.349,18 -23.792.872,40

Μικτό κέρδος προ αποσβέσεων   14.217.047,89 17.842.795,91 9.754.059,31 13.278.010,64

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 -5.453.187,80 -5.801.728,64 -3.400.219,17 -3.643.743,57

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 -14.563.640,43 -16.791.906,83 -11.431.086,69 -13.891.778,24

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης  -32.868,63 -25.686,06 0,00 0,00

Έσοδα συµµετοχών κύριας δραστηριότητας 11 0,00 929.136,49 0,00 0,00

Έξοδα συµµετοχών κύριας δραστηριότητας 11 -337.000,62 0,00 0,00 -700.000,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / εξοδα 12 2.192.421,39 467.269,41 338.357,37 491.059,08
Λειτουργικά κέρδη / ζηµίες  προ 
αποσβέσεων   -3.977.228,20 -3.380.119,72 -4.738.889,18 -4.466.452,09
Αποσβέσεις περιόδου ενσωµατωµένες στο 
κόστος πωληθέντων 13 -1.167.651,77 -1.197.085,37 -105.568,09 -98.034,41
Αποσβέσεις περιόδου ενσωµατωµένες στα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας 13 -407.623,22 -372.191,45 -178.908,84 -203.462,55
Αποσβέσεις περιόδου ενσωµατωµένες στα 
έξοδα λειτουργίας διάθεσης 13 -86.064,62 -92.191,76 -29.610,61 -31.834,99

Λειτουργικές ζηµίες / κέρδη     -5.638.567,81 -5.041.588,30 -5.052.976,72 -4.799.784,04

Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 15 10.985,30 0,00 10.985,30 0,00

Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων 15 0,00 -849.221,80 0,00 -767.449,90

Έσοδα χρηµατοοικονοµικά 16 18.534,31 28.241,98 1.380,37 2.086,66

Έξοδα χρηµατοοικονοµικά 16 -1.472.509,61 -1.363.932,91 -428.988,10 -198.343,96

Ζηµίες / κέρδη προ φόρων    -7.081.557,81 -7.226.501,03 -5.469.599,15 -5.763.491,24

Φόρος εισοδήµατος 17 -296.307,64 -134.330,88 -79.685,33 -20.131,00
Καθαρές (ζηµίες) / κέρδη µετά από 
φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (α)   -7.377.865,45 -7.360.831,91 -5.549.284,48 -5.783.622,24
Καθαρές (ζηµίες) / κέρδη µετά από 
φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β)   0,00 0,00 0,00 0,00

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (α)+(β)   -7.377.865,45 -7.360.831,91 -5.549.284,48 -5.783.622,24 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα    
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία  -99.118,50 0,00 -89.383,75 0,00
Μερίδιο συνολικου εισοδήµατοs απο 
συγγενείs επιχειρήσειs  0,00 0,00 0,00 0,00
Φόροs εισοδήµατοs που σχετίζεται µε 
στοιχεία συνολικού εισοδήµατοs  0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
καθαρά από φόρους 18 -99.118,50 0,00 -89.383,75 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο  -7.476.983,95 -7.360.831,91 -5.638.668,23 -5.783.622,24
Η ζηµιά/κέρδοs τηs περιόδου αποδίδεται ως 
εξής :    

Στους µετόχους της µητρικής εταιρείας  -7.289.409,99 -7.290.803,71 -5.549.284,48 -5.783.622,24

Στους µετόχους της µειοψηφίας  -88.455,46 -70.028,20 0,00 0,00

Σύνολο  -7.377.865,45 -7.360.831,91 -5.549.284,48 -5.783.622,24



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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Οι συνηµµένες σηµειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

την 31.03.2009 
 
 

Κατάσταση λοιπών  συνολικών εισοδηµάτων  για την περίοδο που έληξε την 
31.03.2009 

Το συνολικό εισόδηµα τηs περιόδου 
αποδίδεται ως εξής :    

Στους µετόχους της µητρικής εταιρείας  -7.387.340,13 -7.290.803,71 -5.638.668,23 -5.783.622,24

Στους µετόχους της µειοψηφίας  -89.643,82 -70.028,20 0,00 0,00

Σύνολο  -7.476.983,95 -7.360.831,91 -5.638.668,23 -5.783.622,24
(Ζηµίες) / Κέρδη µετά από φόρους ανά 
σταθµισµένη µετοχή 19 -0,0878 -0,0878 -0,0669 0,0697

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών  83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή 20 - - - -



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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Οι συνηµµένες σηµειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ο 'Οµιλος Η Εταιρεία σε ευρώ Σηµειώσεις 
31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 21 105.238.192,50 105.831.405,13 9.781.382,55 9.426.489,63 

Επενδύσεις σε ακίνητα 21 591.822,00 1.104.005,50 11.962.167,68 12.505.103,92 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 22 625.064,00 686.644,51 257.577,32 279.524,41 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 23 0,00 0,00 50.785.866,57 50.785.866,57 

Επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες 23 0,00 0,00 29.534.002,94 28.800.327,22 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 23 34.404.592,87 33.754.675,49 61.835.130,21 61.581.887,93 

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες 23 871.014,20 871.014,20 0,00 0,00 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  24 209.053,32 308.171,82 190.362,60 279.746,35 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 17 6.011.715,93 5.969.051,10 4.472.976,00 4.530.459,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   657.210,64 660.143,74 316.186,73 321.146,20 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού   148.608.665,46 149.185.111,49 169.135.652,60 168.510.551,23 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέµατα 25 26.268.811,84 27.544.163,84 4.860.458,47 4.263.287,61 

Εµπορικές απαιτήσεις  26        74.174.271,92 85.745.555,44 30.708.753,13 36.343.928,22 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 27 17.265.096,51 15.293.391,00 9.604.045,67 8.797.539,00 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 28 5.978.409,80 6.781.680,28 3.617.100,28 4.093.572,56 

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο 29 41.566,00 30.580,70 41.566,00 30.580,70 

Χρηµατικά διαθέσιµα 30 8.624.199,45 4.685.408,74 207.502,20 178.046,20 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   132.352.355,52 140.080.780,00 49.039.425,75 53.706.954,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   280.961.020,98 289.265.891,49 218.175.078,35 222.217.505,52 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο  31 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 

Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 31 89.759.298,10 89.759.298,10 89.759.298,10 89.759.298,10 

Αποθεµατικά κεφάλαια 32 15.660.132,05 15.509.575,46 9.026.276,92 9.026.276,92 

Ζηµίες / κέρδη εις νέο   -60.980.122,96 -52.932.480,16 -10.667.240,57 -5.117.956,09 

Αποτέλεσµα καταχωρηµένο απ’ευθείαs στην 
καθαρή θέση   -8.052.230,68 -7.953.112,18 -1.365.783,70 -1.276.399,95 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
µητρικής    82.037.076,51 90.033.281,22 132.402.550,75 138.041.218,98 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   303.428,13 375.607,44 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   82.340.504,64 90.408.888,66 132.402.550,75 138.041.218,98 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 33 37.347.292,87 38.295.602,22 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις απο 
χρηµατοδοτικέs µισθώσειs   114.762,78 114.762,78 0,00 0,00 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 34 14.420.795,35 14.412.181,02 11.808.111,15 11.861.887,02 

Λοιπές προβλέψεις  1.225.099,21 1.399.680,29 1.225.099,21 1.225.099,21 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 3.202.880,00 3.138.872,50 0,00 0,00 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 35 1.069.970,52 1.142.584,95 0,00 0,00 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   57.380.800,73 58.503.683,76 13.033.210,36 13.086.986,23 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Εµπορικές υποχρεώσεις 36 33.839.758,92 38.509.985,36 20.964.326,21 24.193.997,88 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 37 78.746.645,94 75.740.930,81 35.910.555,14 34.935.794,43 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις    
0,00 0,00 262.295,07 42.252,71 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 38 28.653.310,75 26.102.402,90 15.602.140,82 11.917.255,29 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   141.239.715,61 140.353.319,07 72.739.317,24 71.089.300,31 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    

280.961.020,98 
 

289.265.891,49 218.175.078,35 222.217.505,52 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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Οι συνηµµένες σηµειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο 'Οµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ Σηµειώσεις 1.1. – 

31.03.2009 
1.1. –  

31.03.2008 
1.1. – 

31.03.2009 
1.1. –  

31.03.2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Ζηµίες (-) / κέρδη (+) προ φόρων από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες   -7.081.557,81 -7.226.501,03 -5.469.599,15 -5.763.491,24 

 

Αποσβέσεις 13 1.661.339,61 1.661.468,58 314.087,54 333.331,95 

Αποτελέσµατα από συµµετοχές και χρεόγραφα 11,15 326.015,32 -79.914,69 -10.985,30 1.467.449,90 

Προβλέψεις 34 -229.255,63 266.000,78 -53.775,87 246.855,44 

Συναλλαγµατικέs διαφορέs  3.195,81 -11.165,21 -1.499,44 -7.677,95 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (χρεωστικοί 
µείον πιστωτικοί τόκοι) 16 1.453.975,30 1.335.690,93 427.607,73 196.257,30 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές  
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

Αύξηση (-) / µείωση (+) αποθεµάτων 25 1.398.639,55 -1.502.439,51 -597.170,86 -567.804,70 

Μείωση (+) / αύξηση (-) απαιτήσεων   10.344.727,41 -1.120.814,53 5.309.842,80 2.998.998,12 
Αύξηση (+) / µείωση (-) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών και καταβληθέντων µερισµάτων)  -3.730.081,59 2.254.527,85 676.760,11 278.126,59 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  16 -1.472.509,61 -1.363.932,91 -428.988,10 -198.343,96 

Φόροι πληρωθέντες  -33.465,84 0,00 -22.202,33 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
λειτουργικές δραστηριότητες   2.641.022,52 -5.787.079,74 144.077,13 -1.016.298,55 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, από κοινού ελεγχόµενων, 
συγγενών εταιρειών και λοιπών επενδύσεων  -986.918,00 0,00 -986.918,00 -700.000,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, από κοινού 
ελεγχόµενων, συγγενών εταιρειών και 
χρεογράφων κλπ  0,00 0,00 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων   

-517.805,77 
 -1.014.501,79 -108.354,76 -652.855,94 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων  804.515,00 17.544,49 4.515,00 2.132,50 

Τόκοι εισπραχθέντες 16 18.534,31 28.241,98 1.380,37 2.086,66 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
επενδυτικές δραστηριότητες   -681.674,46 -968.715,32 -1.089.377,39 -1.348.636,78 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξειs απο εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  2.854.784,24 4.948.625,52 974.760,71 2.387.214,84 
Εξοφλήσεις δανείων  -948.309,35 -952.421,14 0,00 0,00 
Εξοφλήσειs υποχρεώσεων απο χρηµατοδοτικέs 
µισθώσειs (χρεολύσια)  -4.298,96 0,00 0,00 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα  -4,45 0,00 
 

-4,45 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   1.902.171,48 3.996.204,38 974.756,26 2.387.214,84 
Καθαρή αύξηση (+) / µείωση (-) στα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως   3.861.519,54 -2.759.590,68 29.456,00 22.279,51 
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσεως  4.762.679,91 8.070.087,85 178.046,20 403.471,92 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσεως  8.624.199,45 5.310.497,17 207.502,20 425.751,43 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο ‘Οµιλος 

σε ευρώ 
Μετοχικό κεφάλαιο 
καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα από 
διαθέσιµα προς 

πώληση 
καταχωρηµένα απ΄ 
ευθείας στην 
καθαρή θέση 

Αποτελέσµατα εις 
νέο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

1η Ιανουαρίου 2008 45.650.000,00 89.759.298,10 3.573.107,07 12.290.847,11 0,00 -40.503.201,57 354.499,17 111.124.549,88 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσµατα  µετά από 
φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.290.803,71 -70.028,20 -7.360.831,91 

Πληρωθέντα µερίσµατα σε 
µετόχουs της µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πληρωθέντα µερίσµατα σε  
µετόχουs της µητρικήs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταβολές στην ενοποίηση 0,00 0,00 18.060,50 0,00 0,00 -30.904,58 12.844,09 0,01 

31η Μαρτίου 2008 45.650.000,00 89.759.298,10 3.591.167,57 12.290.847,11 0,00 -47.824.909,86 297.315,06 103.763.717,98 

  
Μετοχικό κεφάλαιο 
καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα από 
διαθέσιµα προς 

πώληση 
καταχωρηµένα απ΄ 
ευθείας στην 
καθαρή θέση 

Αποτελέσµατα εις 
νέο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

1η Ιανουαρίου 2009 45.650.000,00 89.759.298,10 3.851.094,57 11.658.480,89 -7.953.112,18 -52.932.480,16 375.607,44 90.408.888,66 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσµατα  µετά από 
φόρουs 0 0 0 0 -99.118,50 -7.289.409,99 -88.455,46 -7.476,983,95 
Αποτελέσµατα από συγγενή 
εταιρεία καταχωρηµένο 
απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 
(Τηλέτυπος) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πληρωθέντα µερίσµατα σε  
µετόχουs της µητρικήs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεταβολές στην ενοποίηση 0 0 133.614,27 16.942,32 0 -758.232,81 16.276,15 -591.400,07 

31η Μαρτίου 2009 45.650.000,00 89.759.298,10 3.984.708,84 11.675.423,21 -8.052.230,68 -60.980.122,96 303.428,13 82.340.504,64 
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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η Εταιρεία 

σε ευρώ 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο 

Αποτελέσµατα 
από διαθέσιµα 
προς πώληση 
καταχωρηµένα 
απ΄ ευθείας 
στην καθαρή 

θέση 
Σύνολο 

καθαρής θέσης 

1η Ιανουαρίου 2008 45.650.000,00 89.759.298,10 3.037.641,00 6.405.339,39 4.593.666,75 0,00 149.445.945,24
Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσµατα  µετά από 
φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.783.622,24 0,00 -5.783.622,24

Τακτικό αποθεµατικό / 
Μερίσµατα πληρωθέντα 
στους µετόχους  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31η Μαρτίου 2008 45.650.000,00 89.759.298,10 3.037.641,00 6.405.339,39 -1.189.955,49 0,00 143.662.323,00

  

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβληµένο 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις  νέο 

Αποτελέσµατα 
από διαθέσιµα 
προς πώληση 
καταχωρηµένα 
απ΄ ευθείας 
στην καθαρή 

θέση 
Σύνολο 

καθαρής θέσης 

1η Ιανουαρίου 2009 45.650.000,00 89.759.298,10 3.253.303,75 5.772.973,17 -5.117.956,09 -1.276.399,95 138.041.218,98
Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσµατα  µετά από 
φόρουs 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.549.284,48 -89.383,75 -5.638.668,23

Τακτικό αποθεµατικό / 
Μερίσµατα πληρωθέντα 
στους µετόχους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31η Μαρτίου 2009 45.650.000,00 89.759.298,10 3.253.303,75 5.772.973,17 -10.667.240,57 -1.365.783,70 132.402.550,75
 

 

 

 

 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

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 Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης, η ∆ΟΛ 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 στο ∆ήµο Αθηναίων, οδός Χρήστου Λαδά 3. Τα Γραφεία της 

Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28. Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών από το 1998 και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.  

 

Η Μητρική Εταιρεία λειτουργεί στη βάση 5 επιχειρηµατικών µονάδων, οι οποίες είναι αυτοτελείς, και οι επικεφαλής 

τους είναι υπεύθυνοι για την πορεία των εργασιών, τις απαιτούµενες επενδύσεις και τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 

δραστηριοτήτων που ανήκουν στη µονάδα τους : 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΟ ΒΗΜΑ µε αντικείµενο την έκδοση των εφηµερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΟ ΒΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και των ένθετων εντύπων τους. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΑ ΝΕΑ µε αντικείµενο την έκδοση των εφηµερίδων ΤΑ ΝΕΑ και ΤΑ ΝΕΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και των ένθετων εντύπων τους.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ µε αντικείµενο την έκδοση των περιοδικών της Εταιρείας και του 

Οµίλου. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ µε αντικείµενο την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων, 

υπηρεσιών και τεχνολογιών που αφορούν στο χώρο του διαδικτύου και των ΜΜΕ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΜΕ µε αντικείµενο την εποπτεία των υφιστάµενων 

θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των µέσων µαζικής επικοινωνίας καθώς και συναφών 

µελλοντικών επενδύσεων. 

 

Οι επιχειρηµατικές µονάδες συνεπικουρούνται από 2 κέντρα ως ακολούθως : 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ µε ευθύνη τη συνολική επιχειρηµατική ανάπτυξη του Οµίλου και των Επιχειρηµατικών 

Μονάδων του. Το Κέντρο  συντονίζει υπηρεσίες πωλήσεων και marketing σε συνεργασία µε τις επιχειρηµατικές 

µονάδες, και έχει την εποπτεία του Γραφείου Κυκλοφορίας. Στο Επιχειρηµατικό Κέντρο έχει ανατεθεί η διαχείριση και 

η εκµετάλλευση των συνεργιών µεταξύ των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου που σχετίζονται µε τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. Το Επιχειρηµατικό Κέντρο έχει και την εποπτεία της Επιχειρηµατικής Μονάδας ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΜΜΕ. 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ το οποίο έχει την εποπτεία των οικονοµικών και διοικητικών λειτουργιών του Οµίλου καθώς και 

της Μονάδας του Ανθρώπινου ∆υναµικού.  Στο Εταιρικό Κέντρο έχει ανατεθεί και η εποπτεία των θυγατρικών 

εταιρειών του Οµίλου που δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΜΜΕ.  
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Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τη Μητρική Εταιρεία, τις θυγατρικές, τις από κοινού 

ελεγχόµενες και τις συγγενείς εταιρείες που αναφέρονται στη Σηµείωση 5.α – 5.γ (εφεξής ο Όµιλος ∆ΟΛ ή ο Όµιλος). 

Ο Όµιλος ∆ΟΛ: 

 Εκδίδει τις κορυφαίες πολιτικές εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, την αθλητική εφηµερίδα ΕΞΕ∆ΡΑ ΤΩΝ 

ΣΠΟΡ 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.  

 Λειτουργεί και αναπτύσσει (µέσω της θυγατρικής εταιρείας ∆ΟΛ DIGITAL AE) τη µακροβιότερη και 

µεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο www.in.gr, το κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου 

www.shop21.gr και συµµετέχει στην πρώτη ιντερνετική πύλη ιατρικού περιεχοµένου inhealth.gr. 

 ∆ραστηριοποιείται (µέσω της θυγατρικής εταιρείας EUROSTAR ATEBE) στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, 

µέσω των πρακτορείων TRAVEL PLAN και TRIAINA TRAVEL. 

 ∆ραστηριοποιείται (µέσω της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ) στην εκδοτική αγορά βιβλίων 

και σε βιβλιοπωλεία. 

 Συµµετέχει στην εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ, η οποία διαθέτει µία καθετοποιηµένη βιοµηχανική 

εκτυπωτική µονάδα από τις µεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες 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 ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του. 

 Συµµετέχει στον τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL, στην εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκποµπών 

STUDIO ATA AE και στο δίκτυο διανοµής τύπου ΑΡΓΟΣ ΑΕ, που είναι ένα από τα δύο µεγαλύτερα δίκτυα 

διανοµήs στην Ελλάδα. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

2.α. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 

Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 της Μητρικής Εταιρείας και του Οµίλου (εφεξής αναφερόµενες από κοινού ως 

ενδιάµεσεs  οικονοµικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί µε βάση: 

 την αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης και συµµόρφωσης προς τα ∆.Π.Χ.Π. 

 την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, κυρίως εµπορικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων και 

ακίνητα. Ειδικότερα τα γήπεδα και τα κτίρια, κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 

2004) αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους και αυτή η εύλογη αξία χρησιµοποιήθηκε ως τεκµαρτό κόστος κατά 

την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. 

 την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, 

 την αρχή των δεδουλευµένων, 

 την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, 

 την οµοιοµορφία παρουσίασης, 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

12 

 τη σηµαντικότητα των στοιχείων, 

και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερµηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Όµιλος ∆ΟΛ εφάρµοσε τις ίδιες αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίµησης στις ενδιάµεσεs οικονοµικές 

καταστάσεις της 31.03.2009 οι οποίες εφαρµόσθηκαν και στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008, εκτός 

από την υιοθέτηση των νέων προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008.  

Οι λογιστικές αρχές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδουs που παρουσιάζονται. 

 

2.β. Χρήση εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων 

και κρίσεων κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από τον Όµιλο. Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που 

έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά 

το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του 

Οµίλου, σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν 

από αυτές. 

 

2.γ. Αναµορφώσεις κονδυλίων χρήσεως:  ∆εν υπήρξαν αναµορφώσεις κονδυλίων που αφορούσαν στην περίοδο 

1.1.2008 έως 31.03.2008. Εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παρακάτω παραγράφου 2.δ.  

 

2.δ. Αναµορφώσεις στην παρουσίαση των δηµοσιευµένων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας: Για 

την καλύτερη και ουσιαστικότερη πληροφόρηση των επενδυτών υφίστανται επιµέρους τροποποιήσεις που αφορούν 

στα δηµοσιευµένα στοιχεία της Εταιρείας και του Οµίλου της περιόδου από 1.1.-31.03.2008, καθώs η εταιρεία προέβη 

σε ορθολογικότερη κατανοµή των κατ΄είδοs εξόδων. Οι ανωτέρω µεταβολές δεν έχουν καµµία επίδραση στα 

αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρίας.  

Σχετικά αναφέρεται ότι στη σηµείωση 40.δ. «Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτατων ∆ιευθυντικών 

Στελεχών» στην παρούσα περίοδο περιλαµβάνονται οι συναλλαγές και οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων και των Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών (Γενικοί ∆ιευθυντές) της ∆ΟΛ ΑΕ,  των θυγατρικών και των 

από κοινού ελεγχοµένων εταιρειών του Οµίλου ∆ΟΛ, ενώ στις προηγούµενες περιόδους στις συναλλαγές και αµοιβές 

περιλαµβάνονταν αυτές των µελών των ∆.Σ., των Γενικών ∆ιευθυντών και επιπλέον των λοιπών ∆ιευθυντών της ∆ΟΛ 

ΑΕ,  των θυγατρικών και των από κοινού ελεγχοµένων εταιρειών του Οµίλου ∆ΟΛ.  

Επιπλέον στην περίοδο 1.1-31.03.2008 στο λειτουργικό αποτέλεσµα τηs Μητρικήs και του Οµίλου, περιλάβαµε  τα 

έσοδα και έξοδα ,κέρδη και ζηµιέs απο συµµετοχέs σε  εταιρείεs που ανήκουν στον κύριο κλάδο δραστηριότηταs.   

Από την ανακατάταξη αυτή τα κονδύλια προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων της περιόδου 

1.1-31.03.2008 µειώθηκαν για την εταιρεία κατά ευρώ 700.000,00 ,ενώι για τον όµιλο αυξήθηκαν κατά ευρώ 

929.136,49  µε ισόποση µεταβολή των αποτελεσµάτων από συµµετοχές. 

 

 

 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

13 

2.ε. Μεταβολές στις εκτιµήσεις των κονδυλίων και  ποσών   

 

ι) Επαναταξινόµηση της συµµετοχής στην “Microland Computer ΑΕΒΕ από την κατηγορία  “Εµπορικό 

χαρτοφυλάκιο ” στην κατηγορία “Χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα προs πώληση 

Με την από 1.7.2008 τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 και του ∆ΠΧΑ 7, από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

επιτράπηκε η επαναταξινόµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων από την κατηγορία  “Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο” 

τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, στην κατηγορία “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

∆ιαθέσιµα προs Πώληση’’. Η εταιρεία εφαρµόζοντας αυτή την ευχέρεια επαναταξινόµησε τη συµµετοχή της στην 

εισηγµένη στο ΧΑ εταιρεία “Microland Computer ΑΕΒΕ” από το Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο στα  Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

∆ιαθέσιµα προs Πώληση. Λόγω της αλλαγής της ταξινόµησης το αποτέλεσµα τηs αποτίµησηs της εν λόγω συµµετοχής 

του Α’ τριµήνου 2009 (Μητρική Εταιρεία : ζηµία 89.383,75 ευρώ και Όµιλος ζηµία 99.118,50 ευρώ) επιβάρυνε απευθείας 

την Καθαρή Θέση, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο όπου τα αποτελέσµατα της αποτίµησης 

επιµετρούνταν µέσω των αποτελεσµάτων. 

 

2.στ. Συγκρισιµότητα των ενδιάµεσων  οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου την 31.03.2009  και την 

31.03.2008. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-31.03.09 δεν είναι συγκρίσιµες µε αυτές της περιόδου 

01.01.-31.03.08 δεδοµένου ότι στον Όµιλο ∆ΟΛ το Α’τρίµ΄09 περιλαµβάνονται επιπλέον εκείνων των εταιρειών που 

ενοποιήθηκαν στο Α’τρίµ΄08 και οι κάτωθι εταιρείεs :α) η εταιρεία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ, η οποία 

ενοποιείται µε την µέθοδο τηs καθαρήs θέσηs και β) η εταιρεία ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE η οποία µέχρι την 31.12.2008 

ενοποιείτο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ∆ΟΛ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ,όµωs τό Α΄τρίµηνο 2009 

και κατόπιν σχετικήs απόφασηs τών µετόχων τηs εταιρείαs αποφασίσθηκε ο απο κοινού έλεγχοs πάνω στην 

οικονοµική τηs δραστηριότητα ,µε αποτέλεσµα η εν λόγω εταιρεία να ενοποιηθεί την 31.03.09 µε την µέθοδο τηs 

καθαρήs θέσηs. H ανωτέρω µεταβολή του τρόπου ενοποίησηs  δεν επέφερε ουσιώδη µεταβολή (>25%) στον κύκλο 

εργασιών,στα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση του Οµίλου ∆ΟΛ . 

 

2ζ. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων 

Τα νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις στα υφιστάµενα πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν ισχύουν ακόµα 

έχουν ως ακολούθως: 

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 

προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά 

σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους 

δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα 

προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 

Ιανουαρίου 2009. 

 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

14 

Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και 

Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’ 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις’ εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Το 

αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 

επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η 

συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των 

δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του 

ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 

ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων 

θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε 

µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 

(“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις 

στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της 

ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος έχει ηδη προβεί στις απαραίτητες αλλαγές για την παρουσίαση των 

οικονοµικών του καταστάσεων του α΄τριµ΄09. 

 

∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια 

ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας 

που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

 

∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν 

κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή 

υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2 ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’ 
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(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-

προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται 

ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 

λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του 

καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” 

µέσο) 

(εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» 

µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 

πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα 

«puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα 

επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των ανωτέρω ∆ιερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου της. 

 
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιάµεσεs οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.-31.03.2009 του Οµίλου και της Εταιρείας, έχουν εγκριθεί από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΟΛ ΑΕ στη συνεδρίασή του της 21ης Μαίου 2009. 

 

4. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

4.α. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ∆ΟΛ ΑΕ, οι επενδύσεις (συµµετοχές) στις θυγατρικές, από κοινού 

ελεγχόµενες και συγγενείς εταιρείες αποτιµώνται στην αξία κτήσης τους, µείον τυχόν προβλέψεις για αποµείωση της 

αξίας τους. Η Εταιρεία εξετάζει για κάθε περίοδο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων την ύπαρξη ενδείξεων µόνιµης 

αποµείωσης (σηµαντικές ή παρατεταµένες µειώσεις της εύλογης αξίας) των χρεογράφων αυτών χρησιµοποιώντας 

διάφορα µοντέλα αποτίµησης.  

Εκτός από τα προαναφερόµενα µοντέλα, η Εταιρεία προκειµένου να εκτιµήσει την αξία των ανωτέρω εταιρειών για 

τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης, συνυπολογίζει και τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης για ρευστοποίηση, παύση 

λειτουργίας ή απορρόφηση των συγκεκριµένων εταιρειών. 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ένδειξη µόνιµης αποµείωσης, η ζηµία καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων.  Για τις θυγατρικές εταιρίες, τις από κοινού ελεγχόµενες και τις συγγενείς εταιρείες της ∆ΟΛ ΑΕ, οι 

οποίες δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, ώστε να υπάρχει ένδειξη της τρέχουσας αξίας τους, γίνεται µελέτη 
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αποτίµησης αυτών, όπως προβλέπεται από το πρότυπο ∆ΛΠ 36. Οι θυγατρικές, οι από κοινού ελεγχόµενες και οι 

συγγενείς εταιρείες του Οµίλου παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 5.α, 5.β και 5.γ αντίστοιχα 

 

4.β. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε λοιπές επιχειρήσεις, καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, προσαυξηµένες µε τα ειδικά 

έξοδα αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις ταξινοµούνται µε βάση 

το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης  

• Επενδύσεις κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν µε κύριο σκοπό το 

κέρδος από τις βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην τιµή τους. Πιο συγκεκριµένα εντάσσονται τα παράγωγα, εφόσον 

δεν αποκτήθηκαν για αντισταθµιστικούς σκοπούς, οι αγορές µετοχών για κερδοσκοπία και οι επενδύσεις µε 

καθορισµένες ή προσδιοριστέες πληρωµές, εφόσον η εταιρεία δεν έχει σκοπό να τις κρατήσει ως την λήξη τους αλλά 

να κερδοσκοπήσει από αυτές. Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραπάνω στοιχείων καταχωρούνται απευθείας 

στα αποτελέσµατα.  
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• Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση.  

Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως διαθέσιµες προς πώληση αποτιµούνται στην 

εύλογη αξία τους. Σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία µιας επένδυσης δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, τότε αυτή 

αποτιµάται στο κόστος κτήσεως. Κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση καταχωρούνται ως 

ξεχωριστό µέρος στην καθαρή θέση µέχρι η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή διατεθεί διαφορετικά, ή µέχρι να 

υπάρξει ένδειξη για αποµείωση της αξίας της επένδυσης, οπότε τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν 

καταχωρηθεί προηγουµένως στην καθαρή θέση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα.  

Για επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές, η εύλογη αξία προσδιορίζεται από τις τρέχουσες 

αγοραίες τιµές που παρέχονται από τις αγορές αυτές κατά το κλείσιµο την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για 

επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή αγοραία τιµή, η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε βάση την 

τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου συγκρίσιµου χρηµατοοικονοµικού µέσου που διαπραγµατεύεται ή υπολογίζεται µε 

βάση την ανάλυση των προεξοφληµένων ταµειακών ροών της καθαρής θέσης του εκδότη.  

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η ∆ιοίκηση εξετάζει αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Μια επένδυση 

θεωρείται ότι έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία της και 

υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που καθιστά µη εφικτή την 

ανάκτηση του επενδεδυµένου κεφαλαίου στο εγγύς µέλλον. Αν στοιχειοθετούνται ενδείξεις αποµείωσης, η ζηµία που 

προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσµατα.  

 

4.γ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  

 

Το ευρώ είναι το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας αλλά και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου ∆ΟΛ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σε ευρώ (λειτουργικό νόµισµα 

και νόµισµα αναφοράς) που είναι το νόµισµα της χώρας στην οποία έχει την έδρα της τόσο η µητρική εταιρεία ∆ΟΛ 

ΑΕ, όσο και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου ∆ΟΛ. 

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 

καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως. 
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4.δ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

Τα γήπεδα και τα κτίρια, αποτιµήθηκαν στο τεκµαρτό κόστος (δηλαδή στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία µετάβασης 1 

Ιανουαρίου 2004) µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. 

Η Εταιρεία προέβη στην αποτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 και οι 

εύλογες αξίες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως τεκµαρτό κόστος κτήσης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Η 

υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση. 

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. 

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

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, οι οποίες προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή 

βελτιώνουν την αποδοτικότητα των παγίων συµπεριλαµβάνονται στην αξία του παγίου, ή αναγνωρίζονται ως 

ξεχωριστό πάγιο ανάλογα µε την περίπτωση, µόνο όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στον Όµιλο και οι δαπάνες αυτές µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την χρήση στην οποία 

πραγµατοποιούνται 

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. 

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.  

Στα ενσώµατα πάγια της Μητρικής Εταιρείας περιλαµβάνονται οικόπεδα και κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 

επενδύσεις σε ακίνητα. Σχετικά αναφέρεται ότι σ΄αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται γήπεδα τα οποία η 

επιχείρηση αποφάσισε ότι θα κατέχονται πλέον για µελλοντική χρήση η οποία είναι απροσδιόριστη επί του παρόντος 

και επιπλέον ότι θα κατέχονται για µακροχρόνια αύξηση της αξίας τους. Επίσης περιλαµβάνονται και κτίρια τα οποία 

κατέχονται από τη µητρική και τα οποία µισθώνονται κατά το πλείστον σε θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου αλλά και 

σε τρίτους. 
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4.ε. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης σύµφωνα µε την εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των παγίων, εφαρµόζεται για 

όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των σηµαντικότερων κατηγοριών παγίων 

έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βιοµηχανικά Κτίρια 40 έτη - 

Λοιπά Κτίρια 40 έτη 40 έτη 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε 

ακίνητα τρίτων 
5  έως 40 έτη 5  έως 40 έτη 

Μηχανήµατα και  

λοιπός εξοπλισµός 
8 έως 20 έτη 8 έως 16 έτη 

Μεταφορικά µέσα 5 έως 12 έτη 5 έως 6 έτη 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 
3 έως 8 έτη 3 έως 8 έτη 

 

Τα γήπεδα – οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής τους (υπό εκτέλεση) δεν 

αποσβένονται.  

 

4.στ. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αφορούν κυρίως άδειες λογισµικού. 

Ο Όµιλος καταχωρεί τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσεως. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται 

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 

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.  
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Μετά την αρχική αναγνώριση, η ∆ιοίκηση του Οµίλου εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία για να 

διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή αποµείωση της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η 

λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται πρόβλεψη για ζηµιά 

από αποµείωση ώστε η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να απεικονίζει την ανακτήσιµη αξία του. Άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό όταν διατίθενται ή όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

από τη χρήση τους 

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 5 ετών. 

 

4.ζ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις 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 καταχωρείται αφαιρετικά του λογαριασµού αποσβέσεων που βαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

 

4.η. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το 

κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο “πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής” (FIFO).  

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. 

• 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 και των 

εξόδων διάθεσης.  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και µε πολύ χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

αποθέµατα. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από 

αποθέµατα καταχωρούνται στη κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 
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4.θ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

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.  

 

4.ι. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ 

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων αποτελούνται από µετρητά, βραχυπρόθεσµες καταθέσεις 

µε αρχική διάρκεια µικρότερη των τριών (3) µηνών και βραχυπρόθεσµες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι 

άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµειακών διαθεσίµων και που υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο 

µεταβολής της αξίας τους 

 

4.ια. ΕΝΤΟΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

 

 Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία της ληφθείσας αντιπαροχής µείον τις 

δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 

αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και 

ζηµιές καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της 

διαδικασίας απόσβεσης. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν ο Όµιλος ή η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να τα 

εξοφλήσει µέσα σε δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Στην αντίθετη περίπτωση τα δάνεια 

ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

4.ιβ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, όταν:  

• υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος  

• είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για το διακανονισµό της υποχρέωσης  

• το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη 

παρούσα αξία του εξόδου που εκτιµάται ότι θα 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. 
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Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή 

οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

4.ιγ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τον Ν.2112/20 οι εταιρείες του Οµίλου καταβάλλουν στους εργαζόµενους αποζηµιώσεις επί απόλυσης ή 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόµενων ποσών αποζηµίωσης εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο αποµάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών 

που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη τηs περιόδου, 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 34 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 

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

Οι προβλέψεις που αφορούν στη χρήση περιλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας προσωπικού στις συνηµµένες 

απλές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

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

υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες τα όποια αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα 

συνταξιοδοτικά κόστη. Κόστος προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζεται 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 χρήσεως υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. 

Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 

Η πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού για το α΄τριµ’09 , η οποία εµφανίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας και του Οµίλου, βασίζεται σε αναλογιστική µελέτη που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναλογιστών 

 

4.ιδ. ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

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 τη συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο 

είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους και κατά συνέπεια ο Όµιλος δεν 

έχει καµία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

στο προσωπικό του. 
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4.ιε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ 

 

Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή από παροχή υπηρεσιών λογίζονται στη 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.  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. 

 

4.ιστ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) 

 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών 

καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µίας εκ των εταιριών που 

συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας 

στην χώρα λειτουργίας των εταιρειών. Η επιβάρυνση από το φόρο εισοδήµατος έγκειται στον φόρο εισοδήµατος της 

τρέχουσας περιόδου βάσει των αποτελεσµάτων των εταιρειών του Οµίλου, όπως αυτά έχουν αναµορφωθεί στις 

φορολογικές δηλώσεις τους εφαρµόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η πρόβλεψη του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) και λαµβάνοντας υπόψη τις προσωρινές  διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων ενεργητικού ή των υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών που εµφανίζονται στις λογιστικές 

οικονοµικές καταστάσεις.  

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και 

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

απαιτήσεις. Καταχωρούνται επίσης αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για 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 περιόδουs 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. 
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4.ιζ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία ή και στις εταιρείες του Οµίλου, 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 την διάρκεια ωφέλιµηs ζωήs τουs.  

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.   

 

4.ιη. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, τις 

συµµετοχές, τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης 

των στοιχείων αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Ο 

Όµιλος δεν κάνει χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου, ούτε για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 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, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους 

λογιστικοποιείται απευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία έχει το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή 

να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.  

 

Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόµενες αρνητικές 

επιπτώσεις και ειδικότερα: 

 

• Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στις συνηµµένες ενδιάµεσεs οικονοµικέs καταστάσειs για τα διαθέσιµα, 

τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές αξίες 

τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών προϊόντων. Η εύλογη αξία των 

τραπεζικών µακροπρόθεσµων δανείων δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης 

κυµαινόµενων επιτοκίων. 

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

πιστωτικού κινδύνου έναντι των συµβαλλοµένων µερών δεδοµένου ότι µεγάλο µέρος των πωλήσεων του Οµίλου 

γίνεται τοις µετρητοίς. Οι πωλήσεις επί πιστώσει κατά µέσο όρο εισπράττονται εντός 7 µηνών και δεν υπάρχει 

συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε µεγάλους πελάτες, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά για την πιστοληπτική τους 
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ικανότητα.  Τέλος µέρος των επί πιστώσει πωλήσεων καλύπτεται από ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι κινδύνου 

αντισυµβαλλόµενου.  

• Κίνδυνος Επιτοκίου και Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η Εταιρεία και ο Όµιλος µέχρι την ηµεροµηνία 

σύνταξης του Ισολογισµού δεν χρησιµοποίησαν παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να 

µειώσουν την έκθεση τους στον κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων 

υφίσταται λόγω των µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου) 

που έχουν συνάψει η Μητρική Εταιρεία και οι εταιρείες του Οµίλου Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ και Ίρις Εκτυπώσεις 

ΑΕΒΕ. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θεωρείται αµελητέος δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του Οµίλου  

πραγµατοποιεί ελάχιστες εµπορικές  ή και λοιπές συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  

• 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 τους σε διακυµάνσεις των τιµών των πρώτων 

υλών που χρησιµοποιούν στη παραγωγική διαδικασία. 

 

4.ιθ. ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

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

κοινών µετοχών της µητρικής εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. Η Εταιρεία δεν υπολογίζει αποµειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή δεδοµένου ότι δεν έχει 

εκδώσει προνοµιούχες µετοχές ή δυνητικούς τίτλους ή δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς µετοχών που θα µπορούσαν 

εν δυνάµει να µετατραπούν σε κοινές µετοχές (Σηµείωση 17). 

 

4.ικ. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν αυτή 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
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5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ∆ΟΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ∆ΟΛ 

ΑΕ,  των θυγατρικών, των από κοινού ελεγχόµενων και των συγγενών εταιρειών της, όπως αυτές αναλύονται 

παρακάτω. 

 

5.α. Θυγατρικές εταιρείες : Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από 

τη Μητρική Εταιρεία ∆ΟΛ ΑΕ. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ∆ΟΛ ΑΕ µέσω άµεσης ή έµµεσης κατοχής διατηρεί την 

πλειοψηφία (άνω του 50%) των δικαιωµάτων ψήφου ή έχει τη δύναµη άσκησης ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

εταιρειών και τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. Οι 

θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που 

αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο το κόστος κτήσης υπολογίζεται στην αναλογούσα εύλογη αξία των στοιχείων 

ενεργητικού που µεταφέρονται, των µετοχών που εκδίδονται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται κατά την 

ηµεροµηνία εξαγοράς, πλέον του κόστους που συνδέεται άµεσα µε την εξαγορά. Τα επιµέρους στοιχεία ενεργητικού, 

παθητικού και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται κατά την 

εξαγορά στην εύλογη αξία τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς 

και της αναλογούσας εύλογης αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, εµφανίζεται ως υπεραξία. Αν 

το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο από την αναλογούσα εύλογη αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής, η διαφορά 

αναγνωρίζεται άµεσα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη/ ζηµιές, που προκύπτουν από 

συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. 

Οι θυγατρικές εταιρείες ακολουθούν τις λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο ∆ΟΛ. Η ηµεροµηνία 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συµπίπτει µε αυτήν της µητρικής εταιρείας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες µε τα ποσοστά συµµετοχής του Οµίλου:  
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Κλάδος 

Επωνυµία 

εταιρείας 

Άµεσο % 

συµµετοχής 

Έµµεσο % 

συµµετοχής 

Χώρα 

επιεχειρηµατικής 

δράσης ∆ραστηριότητα 

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ 100,00% - Ελλάδα 
Εκδόσεις 

περιοδικών 
Εκδοτικός 

Νέα Ακτίνα ΑΕ 50,50% - Ελλάδα 
Εκδόσεις 

περιοδικών 

Εκτυπωτικός Multimedia AE 100,00% - Ελλάδα Προεκτυπώσεις 

Eurostar AE 95,50% - Ελλάδα 
Τουριστικό 

πρακτορείο 
Τουριστικός 

Τρίαινα Τράβελ - 

Στ. Λαγάς ΑΕ 
- 95,50% Ελλάδα 

Τουριστικό 

πρακτορείο 

Πληροφορικής 
και νέων 

τεχνολογιών 

 
∆ΟΛ Digital ΑΕ 

 

 
84,22% 

 

 
- 
 

 
Ελλάδα 

 

 
Εταιρεία ψηφιακών 
µέσων ενηµέρωσηs 

 
Ελληνικά Γράµµατα 

ΑΕ 
100,00% - Ελλάδα 

Εκδοτικός οίκος - 

Βιβλιοπωλείο 

Μιχαλακοπούλου 

Τουριστική - 

Κτηµατική ΑΕ 

100,00% - Ελλάδα 
∆ιαχείριση 

ακινήτων 

Studio ATA AE 99,30% - Ελλάδα 

Παραγωγή 

τηλεοπτικών 

προγραµµάτων 

Λοιπών 

δραστηριότητων 

Ramnet Shop AE - 84,22% Ελλάδα 
Ηλεκτρονικό 

εµπόριο 
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5.β. Από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες: Οι συµµετοχές του Οµίλου σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές 

µονάδες ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, 

λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος και ισχύει κατά την ηµεροµηνία της ενοποίησης. Με βάση τη 

µέθοδο αυτή το ποσοστό του Οµίλου στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στα έσοδα και τα έξοδα των 

µονάδων ενοποιείται «γραµµή προς γραµµή». Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες οι από κοινού 

ελεγχόµενες εταιρείες µε τα σχετικά ποσοστά του Οµίλου:  

 

Κλάδος 

Επωνυµία 

εταιρείας 

Αµεσο % 

συµµετοχής 

Έµµεσο % 

συµµετοχής 

Χώρα 

επιχειρηµατικής 

δράσης ∆ραστηριότητα 

ΜC Ελλάς ΑΕ 50,00% - Ελλάδα 
Εκδόσεις 

περιοδικών 

Hearst ∆ΟΛ 

Εκδοτική ΕΠΕ 
50,00% - Ελλάδα 

Εκδόσεις 

περιοδικών 

ΜΕΛΛΟΝ GROUP 

AE 
50,00% - Ελλάδα 

Εκδόσεις 

περιοδικών 

Εκδοτικός 

Μικρές Αγγελίες ΑΕ 33,33% - Ελλάδα 
Εκδόσεις 

περιοδικών 

Εκτυπωτικός 
Εκτυπώσεις Ίρις 

ΑΕΒΕ 
50,00% - Ελλάδα Εκτυπώσεις 

 
5.γ. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες: Συγγενείς είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος έχει ποσοστό 

συµµετοχής µεταξύ 20% και 50% και ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν τις ελέγχει.  Οι συµµετοχές του Οµίλου στις 

συγγενείς εταιρείες ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, κατά την αρχική ενοποίηση η συµµετοχή του Οµίλου στη συγγενή 

επιχείρηση, λογίζεται στον ενοποιηµένο  ισολογισµό µε ποσό που αντιπροσωπεύει το µερίδιο του στην καθαρή θέση 

της. Περαιτέρω το µερίδιο του Οµίλου επί των ετήσιων κερδών ή των ζηµιών των συγγενών επιχειρήσεων, 

αναγνωρίζεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Εάν το µερίδιο συµµετοχής του Οµίλου επί των ζηµιών µιας 

συγγενούς επιχείρησης ισούται ή έχει υπερβεί το µερίδιο της συµµετοχής του σε αυτή, τότε ο Όµιλος παύει να 

αναγνωρίζει το µερίδιο του επί των επιπλέον ζηµιών εκτός εάν έχει υφιστάµενες υποχρεώσεις ή έχει πραγµατοποιήσει 

πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς  επιχείρησης. 

Τα µερίσµατα που ο επενδυτής λαµβάνει από συγγενή εταιρεία, µειώνουν τη λογιστική αξία της συµµετοχής στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Κλάδος 

Επωνυµία 

εταιρείας 

Άµεσο % 

συµµετοχής 

Έµµεσο % 

συµµετοχής 

Χώρα 

επιχειρηµατικής 

δράσης ∆ραστηριότητα 

Εκδοτικός 
Εκδοτική Β. 

Ελλάδος ΑΕ 
33,33% - Ελλάδα 

Εκδόσεις 

εκτυπώσεις  

Άργος ΑΕ 38,70% - Ελλάδα ∆ιανοµή τύπου 

Παπασωτηρίου 

∆ιεθνές 

Βιβλιοπωλείο ΑΕ 

30,00% - Ελλάδα 
Εκδοτικός οίκος - 

Βιβλιοπωλείο 

Τηλεοπτικές 

Επιχειρήσεις ΑΕ 
25,00% - Ελλάδα Τηλεοπτικά studios 

Λοιπών 

δραστηριότητων 

Τηλέτυπος ΑΕ 22,11% - Ελλάδα 

Τηλεοπτικός 

σταθµός  MEGA 

CHANNEL 

 

5.δ. Εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση: Στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου ∆ΟΛ δεν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες : 

 

Κλάδος 

Επωνυµία 

εταιρείας 

% Συµµετοχής 

οµίλου Έδρα 

Λόγος µη 

ενοποίησης ∆ραστηριότητα 

Phaistos Networks 

AE 
41,31% Ηράκλειο Κρήτης 

∆εν υφίσταται 

έλεγχος 

Εφαρµογές 

πληροφορικής - 

Ψηφιακές εκδόσεις 
Πληροφορικής 

και νέων 

τεχνολογιών 
Interoptics AΕ 37,18% Αθήνα 

∆εν υφίσταται 

έλεγχος 

Εφαρµογές 

πληροφορικής - 

Ψηφιακές εκδόσεις 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Ως λειτουργικός τοµέας του Οµίλου ορίζεται µια οµάδα εταιρειών, µε συγγενείς δραστηριότητες που παρέχουν 

παρεµφερή προϊόντα και υπηρεσίες, η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνες άλλων 

οµάδων. 

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

 

 Εκδοτικός Τοµέας: Ο εκδοτικός τοµέας περιλαµβάνει τη Μητρική Εταιρεία και τις εταιρείες του Οµίλου: 

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ, Νέα Ακτίνα ΑΕ, ΜC Ελλάς ΑΕ, Hearst ∆ΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ, Μέλλον Group ΑΕ και Μικρές 

Αγγελίες ΑΕ (αδρανής), που ασχολούνται µε την έκδοση εφηµερίδων και περιοδικών. Ο Όµιλος εκδίδει τις 

κορυφαίες ελληνικές εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ , ΤΑ ΝΕΑ , την αθλητική εφηµερίδα ΕΞΕ∆ΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και 

περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσµα θεµάτων και αναγνωστικού κοινού.  

 Εκτυπωτικός Τοµέας: Ο εκτυπωτικός τοµέας περιλαµβάνει τις εταιρείες: Multimedia AE, και Εκτυπώσεις Ίρις 

ΑΕΒΕ, που ασχολούνται µε την ηλεκτρονική προ-εκτυπωτική παραγωγή (pre-press) και την εκτύπωση παντός 

είδους εντύπου.  

 Τουριστικός Τοµέας: Ο τουριστικός τοµέας περιλαµβάνει τις εταιρείες: Eurostar AE και Τρίαινα Τράβελ - Στ. 

Λαγάς ΑΕ, που ασχολούνται µε την παροχή τουριστικών υπηρεσιών λειτουργώντας δύο τουριστικά πρακτορεία. 

 Τοµέας Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών: Ο τοµέας τεχνολογίας περιλαµβάνει την εταιρεία ∆ΟΛ 

Digital ΑΕ ,η οποία αφού απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική τηs Ramnet AE (,απόφαση  Νοµαρχίαs µε 

αριθ.πρωτ.37019 /19.12.08) δραστηριοποιείται  στη λειτουργία της πρώτης και µεγαλύτερης ελληνικής πύλης 

στο διαδίκτυο in.gr (www.in.gr ). 

 Τοµέας Λοιπών Συµµετοχών: Περιλαµβάνει τις εταιρείες Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ, Μιχαλακοπούλου 

Τουριστική - Κτηµατική ΑΕ, Studio ATA AE, Ramnet Shop AE, δηλαδή συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων που απαρτίζεται από εκδόσεις και πωλήσεις βιβλίων, διαχείριση ακινήτου, παραγωγή 

τηλεοπτικών εκποµπών, κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου (www.shop21.gr). 

 

Οι πωλήσεις και γενικότερα κάθε είδους οικονοµική συναλλαγή µεταξύ των τοµέων λογίζονται ως πωλήσεις ή 

συναλλαγές µε τρίτα πρόσωπα και διενεργούνται σε τρέχουσες αγοραίες τιµές. ∆εν 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 πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου  2009 και στις 

31 Μαρτίου  2008. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 

1.1. - 31. 03. 2009 

σε  ευρώ Εκδοτικός 
Τοµέας 

Εκτυπωτικός 
Τοµέας 

Τουριστικός 
Τοµέας 

Τοµέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τοµείς Σύνολο  

Έσοδα 

Σύνολο πωλήσεων 36.769.431,18 14.341.921,53 3.739.520,32 709.929,43 8.187.155,76 63.747.958,22

Ενδοεταιρικές 
πωλήσεις -852.595,60 -5.290.254,34 -126.185,95 -46.607,83 -397.337,97 -6.712.981,69

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 35.916.835,58 9.051.667,19 3.613.334,37 663.321,60 7.789.817,79 57.034.976,53
Αποτελέσµατα 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 
Αποτελ. από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες -4.839.868,31 639.406,70 -775.487,09 78.527,60 -741.146,71 -5.638.567,81
Αποτ.απο λοιπέs 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 10.985,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10.985,30
Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα -533.979,47 -575.722,65 -58.999,33 -81.522.40 -203.751,45 -1.453.975,30

Αποτελέσµατα 
προ φόρων -5.362.862,48 63.684,05 -834.486,42 -2.994,80 -944.898,16 -7.081.557,81
Φόρος 
εισοδήµατος -122.622,63 -20.333,50 -68.723,00 -47.440,00 -37.188,51 -296.307,64
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 30.804,03  40.644,42 7.958,61 9.048,39 88.455,46

Καθαρό 
αποτέλεσµα -5.454.681,07 43.350,55 -862.565,00 -42.476,19 -973.038,28 -7.289.409,99

 

Περιουσιακά 
στοιχεία τοµέα 79.039.196,88 90.334.108,44 14.225.656,14 3.550.480,70 59.406.985,95 246.556.428,11
Συµµετοχή σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 34.404.592,87     34.404.592,87
Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 113.443.789,75 90.334.108,44 14.225.656,14 3.550.480,70 59.406.985,95 280.961.020,98
Υποχρεώσεις 
τοµέα 85.429.783,54 56.406.371,21 7.409.579,87 7.084.630,73 26.521.968,92 182.852.334,27 
Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 
(επενδυτικά 
πάγια) 88.274,00 386.333,10 1.731,35 0,00 6.159,46 482.497,91 

Προσθήκες 
άϋλων στοιχείων 32.389,50 0,00 918,36 0,00 2.000,00 35.307,86 

Αποσβέσεις 
άϋλων στοιχείων 55.650,90 2.109,12 135,52 862,23 28.364,78 87.122,55 
Αποσβέσεις 
ενσώµατων 
στοιχείων 273.184,96 1.116.098,96 12.127,85 3.771,82 169.033,47 1.574.217,06 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 

1.1. - 31. 03. 2008 

σε  ευρώ Εκδοτικός 
Τοµέας 

Εκτυπωτικός 
Τοµέας 

Τουριστικός 
Τοµέας 

Τοµέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τοµείς Σύνολο  

Έσοδα 

Σύνολο πωλήσεων 39.756.887,86 13.747.408,77 4.718.436,24 866.790,14 11.293.630,94 70.383.153,95

Ενδοεταιρικές 
πωλήσεις -957.363,72 -5.624.135,65 -386.127,82 -168.507,73 -386.173,06 -7.522.307,98

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 38.799.524,14 8.123.273,12 4.332.308,42 698.282,41 10.907.457,88 62.860.845,97
Αποτελέσµατα 
Λειτουργικά αποτελέσµατα 
Αποτελ.απο 
λειτουργικές 
δραστηριότητες -4.015.352,11 -331.563,94 -577.919,63 149.017,60 -265.770,22 -5.041.588,30
Αποτ.απο λοιπέs 
επενδυτικές 
δραστηριότητες -767.449,90 -81.771,90 0,00 0,00 0,00 -849.221,80
Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα -280.124,00 -609.063,16 -35.759,43 -114.819,65 -295.924,69 -1.335.690,93

Αποτελέσµατα 
προ φόρων -5.062.926,01 -1.022.399,00 -613.679,06 34.197,95 -561.694,91 -7.226.501,03

Φόρος 
εισοδήµατος -58.117,16 -4.367,00 -216,00 -65.815,00 -5.815,72 -134.330,88
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 31.089,61 0,00 27.625,28 4.989,17 6.324,14 70.028,20

Καθαρό 
αποτέλεσµα -5.089.953,56 -1.026.766,00 -586.269,78 -26.627,88 -561.186,49 -7.290.803,71

Λοιπές πληροφορίες 

Περιουσιακά 
στοιχεία τοµέα 80.297.824,48 93.052.777,72 16.022.984,17 12.337.085,82 62.900.592,64 264.611.264,83
Συµµετοχή σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 32.140.930,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.140.930,01
Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 112.438.754,49 93.052.777,72 16.022.984,17 12.337.085,82 62.900.592,64 296.752.194,84
Υποχρεώσεις 
τοµέα 60.793.673,87 59.181.248,85 7.832.845,11 7.927.057,87 35.493.982,01 171.228.807,71 
Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 
(επενδυτικά 
πάγια) 600.102,58 314.445,24 12.556,34 2.037,00 11.065,01 940.206,17 

Προσθήκες 
άϋλων στοιχείων 64.904,75 0,00 0,00 0,00 9.390,87 74.295,62 

Αποσβέσεις 
άϋλων στοιχείων 69.747,25 2.109,12 5.330,09 419,15 47.136,02 124.741,63 
Αποσβέσεις 
ενσώµατων 
στοιχείων 270.285,85 1.042.769,13 17.634,18 3.929,22 202.108,57 1.536.726,95 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 

και τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

 

Η Εταιρεία 

∆ραστηριότητα  1.1 - 31.03.2009 1.1 - 31.03.2008 

  ευρώ % ευρώ % 

Έσοδα από κυκλοφορία 19.441.272,80 59,31 19.777.593,27 53,36 
Έσοδα από διαφηµιστικές 
καταχωρήσεις 9.072.697,92 27,68 11.185.210,79 30,17 

Έσοδα αυτόνοµων πωλήσεων 3.127.743,00 9,54 4.671.761,85 12,60 
Σύνολο εσόδων εκδοτικής 
δραστηριότητας 31.641.713,72 96,53 35.634.565,91 96,13
Έσοδα από παρεχόµενες 
υπηρεσίες 1.078.867,56 3,29 1.313.933,81 3,54
Έσοδα από πωλήσεις 
υποπροϊόντων 59.827,21 0,18 122.383,32 0,33

Σύνολο κύκλου εργασιών 32.780.408,49 100,00 37.070.883,04 100,00
 

Ο µοναδικός τοµέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Μητρική Εταιρεία ∆ΟΛ ΑΕ είναι ο εκδοτικός.  

Ο Όµιλος 

1.1 - 31.03.2009 1.1 - 31.03.2008 

∆ραστηριότητα  ευρώ % ευρώ % 

Έσοδα από κυκλοφορία 25.718.559,35 45,09 26.152.183,97 41,60 

Έσοδα από διαφηµιστικές καταχωρήσεις 9.796.799,01 17,18 12.015.163,45 19,11 

Σύνολο εσόδων εκδοτικής δραστηριότητας 35.515.358,36 62,27 38.167.347,42 60,71

Εκτυπωτική δραστηριότητα 8.383.081,65 14,70 7.191.469,49 11,44 

Ταξιδιωτικά πρακτορεία 3.613.334,37 6,34 4.332.308,42 6,89 

Παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων 6.463.912,59 11,33 8.899.768,44 14,16 
Έκδοση βιβλίων και πώληση ειδών 
βιβλιοπωλείου 955.927,43 1,68 1.377.715,87 2,19 

Προεκτυπώσεις 675.160,35 1,18 1.081.388,60 1,72 

∆ιαφήµιση και συνδροµητικές υπηρεσίες µέσω 
∆ιαδικτύου 603.331,21 1,06 696.117,41 1,11 

Πώληση εµπορευµάτων µέσω διαδικτύου 318.885,90 0,56 392.993,66 0,63 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 427.537,45 0,75 596.568,30 0,95 
Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και 
υπολειµµάτων 78.447,22 0,13 125.168,36 0,20 

Σύνολο κύκλου εργασιών 57.034.976,53 100,00 62.860.845,97 100,00
 

 

 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

34 

    

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων του Οµίλου και της Εταιρείας για τις περιόδουις που έληξαν στις 31 Μαρτίου 

2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής. 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 

Αναλώσεις Α’ υλών –  
κόστος  εµπορευµάτων 10.982.035,30 10.265.008,31 3.040.810,41 2.802.966,61 

Μισθοδοσία 11.295.569,13 11.390.633,01 6.546.284,74 6.429.643,66 

Αµοιβές τρίτων 15.831.044,21 16.191.331,01 12.223.174,50 12.999.439,65 

Παροχές τρίτων 1.221.927,82 1.469.242,86 444.947,80 468.282,61 

Φόροι 35.426,42 27.158,32 8.473,98 8.405,55 

Λοιπά 3.451.925,76 5.674.676,55 762.657,75 1.084.134,32 

Κόστος πωληθέντων προ 
αποσβέσεων 42.817.928,64 45.018.050,06 23.026.349,18 23.792.872,40

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες 
στο κόστος πωληθέντων 1.167.651,77 1.197.085,37 105.568,09 98.034,41 

Κόστος πωληθέντων µετά 
από αποσβέσεις 43.985.580,41 46.215.135,43 23.131.917,27 23.890.906,81

 

9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 

Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 

Μισθοδοσία 2.888.829,78 3.028.642,97 1.926.913,03 1.948.900,44 

Αµοιβές τρίτων 1.411.772,32 1.630.879,34 625.637,72 850.772,02 

Ενοίκια 102.746,24 294.251,36 324.039,44 221.148,04 

Παροχές τρίτων 607.924,29 440.833,64 291.143,90 354.528,31 

Φόροι 89.899,77 93.388,00 25.234,96 33.329,94 

∆απάνες ταξιδιών 
 

133.154,58 37.271,00 126.582,05 26.177,87 

∆ωρεές - Επιχορηγήσεις 1.793,49 59.437,80 1.255,85 55.702,63 

Λοιπά 217.067,33 217.024,53 79.412,22 153.184,31 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας προ αποσβέσεων  5.453.187,80 5.801.728,64 3.400.219,17 3.643.743,57

Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας  407.623,22 372.191,45 178.908,84 203.462,55 
Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας µετά από 
αποσβέσεις 5.860.811,02 6.173.920,09 3.579.128,01 3.847.206,12
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10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάλυση των εξόδων λειτουργίας διάθεσης για τις περιόδους που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 

2008 έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 

Μισθοδοσία 2.726.113,83 2.998.700,82 1.853.280,42 2.052.072,38 
Προµήθειες  8.227.396,58 8.557.715,51 7.374.475,89 8.161.880,67 

Αµοιβές τρίτων 341.440,45 416.747,28 19.772,33 9.238,81 

Παροχές τρίτων 472.456,59 487.360,83 199.813,95 237.167,03 

Φόροι 38.718,12 97.245,39 11.979,83 11.425,08 

∆ιαφήµιση 1.935.061,10 2.806.212,.92 1.517.164,15 2.362.405,13 

Μεταφορές 354.087,78 277.227,48 326.788,53 261.335,16 

Ειδικές δαπάνες 0,00 548.814,90 0,00 532.669,93 

Λοιπά 468.365,99 601.881,70 127.811,59 263.584,05 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
προ αποσβέσεων 14.563.640,43 16.791.906,83 11.431.086,69 13.891.778,24

Ενσωµατωµένες αποσβέσεις 86.064,62 92.191,76 29.610,61 31.834,99 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
µετά από αποσβέσεις 14.649.705,05 16.884.098,59 11.460.697,30 13.923.613,23

 

 

11. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΚΛΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 

Έσοδα     
Κέρδη  από αποτίµηση θυγατρικών,από 
κοινου,συγγενων (Αργοs,Τηλέτυποs,E.B.E) 0,00 929.136,49 0,00 0,00 
Κέρδη από αποτίµηση/αναστροφή αποτίµησης 
εισηγµένων χρεογράφων(Τηλέτυποs ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εσόδων 0,00 929.136,49 0,00 0,00

Έξοδα     

Ζηµίες από αποτίµηση εισηγµένων χρεογράφων  337.000,62 0,00 0,00 0,00 
Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών 
(Ελλην.Γραµµ.Μικρέs  Αγγελίεs  ) 0,00 0,00 0,00 700.000,00 

Σύνολο εξόδων 337.000,62 0,00 0,00 700.000,00

(Έξοδα) / έσοδα συµµετοχών και 
χρεογράφων -337.000,62 929.136,49 0,00 -700.000,00
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12. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α /ΕΞΟ∆Α 

 

 

Η ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εσόδων/εξόδων για τις περιόδουις που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 

Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 219.550,42 107.105,53 154.840,75 259.316,54 

Έσοδα από ενοίκια 156.671,53 175.939,82 138.203,48 163.380,25 

Κέρδη από πώληση παγίων 800.985,75 5.510,95 0 2.132,32 

Έσοδα από είσπραξη επισφαλών 
πελατών 92.436,02 24.997,81 31.769,44 24.045,81 

Συναλλαγµατικές διαφορές 13.547,57 25.105,48 5.519,25 7.886,46 

Αποζηµίωση απο ασφαλιστική εταιρεία 640.000,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά  269.230,10 267.177,46 8.024,45 34.297,70 

Σύνολο  2.192.421,39 605.837,05 338.357,37 491.059,08

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 0,00 138.567,64 
 

0,00 0,00 

Σύνολο  2.192.421,39 467.269,41 338.357,37 491.059,08
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13. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

Η ανάλυση των αποσβέσεων για τις περιόδουις που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ως 

εξής : 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

Αποσβέσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 20) 1.574.217,06 1.536.726,95 269.708,45 265.676,23 

Απόσβεση ασώµατων 
ακινητοποιήσεων (Σηµείωση 21)  87.122,55 124.741,63 44.379,00 67.655,72 

Σύνολο 1.661.339,61 1.661.468,58 314.087,54 333.331,95

Aποσβέσεις που ενσωµατώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής 1.167.651,77 1.197.085,37 105.568,09 98.034,41 

Aποσβέσεις που ενσωµατώθηκαν στα 
έξοδα διοίκησης 407.623,22 372.191,45 178.908,84 203.462,55 

Aποσβέσεις που ενσωµατώθηκαν στα 
έξοδα διάθεσης 86.064,62 92.191,76 29.610,61 31.834,99 

 

 

14. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Η ανάλυση του κόστους µισθοδοσίας για τις περιόδους που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 

έχει ως εξής : 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία σε ευρώ 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 10.622.827,66 15.053.285,55 5.268.930,03 9.532.304,35 

Εργοδοτικές εισφορές 1.293.561,39 1.285.924,28 441.058,68 419.678,98 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (Σηµείωση 33) 411.963,45 447.447,13 309.728,13 338.545,44 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 4.608.228,87 651.905.90 4.306.761,35 140.087,71 

Σύνολο Μισθοδοσίας 16.936.581,37 17.438.562,86 10.326.478,19 10.430.616,48

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής 11.295.569,13 11.390.633,01 6.546.284,74 6.429.643,66 

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στα 
διοικητικά έξοδα 2.888.829,78 3.028.642,97 1.926.913,03 1.948.900,44 

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στα 
έξοδα διάθεσης 2.726.113,83 2.998.700,82 1.853.280,42 2.052.072,38 

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στα 
έξοδα έρευνας 26.068,63 20.586,06 0,00 0,00 

Ο απόλυτοs αριθµόs απασχολούµενου προσωπικού της Μητρικής Εταιρείας κατά τη περίοδο 1.1.– 31.03.2009 
διαµορφώθηκε σε 859  απασχολούµενους (περιόδοs 1.1.– 31.03.2008: 972 απασχολούµενοι). Ο απόλυτοs αριθµόs 
απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου κατά την περίοδο 1.1.– 31.03.2009  διαµορφώθηκε σε 1.801  
απασχολούµενους (περίοδος 1.1.– 31.03.2008 1.997 απασχολούµενοι). 
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15. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ανάλυση των εσόδων και των εξόδων συµµετοχών και χρεογράφων για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 

2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

σε   ευρώ 1.1-31.3.2009 1.1-
31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-

31.3.2008 

Έσοδα        

Κέρδη από αποτίµηση/αναστροφή αποτίµησης εισηγµένων 
χρεογράφων, διαθέσιµα & Εµπορ. χαρ/κιο 

 
10.985,30 0,00 10.985,30 0,00 

Κέρδη από πώληση µετοχών της ACTION PLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη  από πώληση διαθέσιµων & εµπορικό χαρτ/κιο (4 ΕΠΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη από πώληση εισηγµένων χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  εµπορικού  χαρ/κίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εσόδων 10.985,30 0,00 10.985,30 0,00

Έξοδα      

Ζηµιές από αποτίµηση εισηγµένων χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ζηµίες από αποτίµηση διαθέσιµων & εµπορικό χαρ/κιο  0,00 849.221,80 0,00 767.449,90 

Λοιπά έξοδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εξόδων 0,00 849.221,80 0,00 767.449,90

(Έξοδα) / έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων 10.985,30 -849.221,80 10.985,30 -767.449,90
 

16. ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων και εξόδων για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 

31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008 1.1-31.3.2009 1.1-31.3.2008

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 

Τόκοι repos εισπραχθέντες 11.967,78 26.522,14 269,32 2.019,52

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 5.468,10 1.656,66 1.111,05 67,14

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.098,43 63,18 0,00 0,00

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 18.534,31 28.241,98 1.380,37 2.086,66

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 
(Σηµείωση 32) 546.361,47 810.206,30

 
34.300,35 88.998,00

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 
(Σηµείωση 36)  865.627,78 511.140,87

         
389.175,44         107.169,13

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 60.520,36 42.585,74 5.512,31 2.176,83

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 1.472.509,61 1.363.932,91 428.988,10 198.343,96
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα -1.453.975,30 -1.335.690,93

 
-427.607,73 -196.257,30
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17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ανάλυση της δαπάνης για το φόρο εισοδήµατος για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 

Μαρτίου 2008 έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

1.1-
31.3.2009 

1.1-
31.3.2008 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιόδου 0,00 48.893,32 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  262.841,80 85.437,56 57.483,00 20.131,00 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιποί φόροι µη ενσωµατωµένοι στο 
κόστος 33.465,84 0,00 22.202,33 0,00 

Σύνολο φόρου εισοδήµατος 296.307,64 134.330,88 79.685,33 20.131,00
 

Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο N 3697/25.09.08 ο συντελεστής φορολογίας 25% µειώνεται σταδιακά κατά µία 

µονάδα απο το 2010 µέχρι το 2014 .Το 2014  ο φορολογικόs συντελεστήs θα ανέρχεται σε 20%. 
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Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 

έχει ως εξής : 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 1.1.-
31.03.2009

1.1.-
31.03.2008 

1.1.-
31.03.2009 

1.1.-
31.03.2008

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
Αναγνώριση 
ακινήτων σε εύλογες 
αξίες ως τεκµαρτό 
κόστος 6.194.656,50 6.158.830,50 2.103.877,00 2.068.652,00 -35.826,00 -42.595,00 -35.225,00 -41.863,00 
Λοιπές προβλέψεις, 
προσαρµογή 
ασώµατων 
ακινητοποιήσεων, 
απόσβεση κόστους 
δανεισµού 32.485,00 34.567,00 0,00 0,00 2.082,00 -424,50 0,00 0,00 

Προσαρµογή των 
αποσβέσεων των 
παγίων µε βάση την 
ωφέλιµη ζωή τους 1.976.695,50 1.933.988,50 0,00 0,00 -42.707,00 -67.855,50 0,00 0,00 

Μικτές 
αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις  8.203.837,00 8.127.386,00 2.103.877,00 2.068.652,00 -76.451,00 -110.875,00 -35.255,00 -41.863,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
∆ιαγραφή εξόδων 
εγκαταστάσεων που 
δεν πληρούν τα 
κριτήρια 
αναγνώρισης ως 
άϋλα 75.038,00 93.434,17 37.261,00 49.681,00 -18.396,17 -39.664,67 -12.420,00 -41.100,00 
Αποτίµηση κτιρίων σε 
εύλογες αξίες 733.179,50 733.179,50 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 
Προσαρµογή 
πρόβλεψης για 
αποζηµίωση 
προσωπικού 2.879.137,46 2.929.693,96 2.361.622,00 2.372.377,00 -50.556,50 65.562,00 -10.755,00 61.714,00 
Προσαρµογή 
πρόβλεψης 
επισφαλών 
απαιτήσεων 3.731.051,67 4.006.963,22 2.257.970,00 2.257.053,00 -275.911,55 -6.711,17 917,00 1.118,00 
Προσαρµογή 
πρόβλεψης 
απαξίωσης 
αποθεµάτων 5.289,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές Προβλέψεις 155.359,14 172.274,75 0,00 0,00 -16.915,61 -3.712,00 0,00 0,00 
Φορολογικά 
εκπεστέες ζηµίες 3.433.618,16 3.258.229,50 1.920.000,00 1.920.000,00 175.388,66 9.964,00 0,00 0,00 

Λοιπά στοιχεία 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 

Μικτές 
αναβαλλόµενες 
φορολογικές  
απαιτήσεις 11.012.672,93 11.199.063,73 6.576.853,00 6.599.111,00 -186.390,80 25.437,44 -22.258,00 21.732,00 

Καθαρές 
αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 6.011.715,93 5.969.051,10 4.472.976,00 4.530.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρή 
αναβαλλόµενη 
φορολογική 
υποχρέωση 3.202.880,00 3.138.872,50   0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος 
φόρος στα 
αποτελέσµατα 
χρήσεως         -262.841,80 -85.437,56 -57.483,00 -20.131,00 
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Στο α΄τρίµηνο 2009 η εταιρεία ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ απο συγγενή εταιρεία ταξινοµήθηκε σε απο κοινού ελεγχόµενη 

οικονοµική µονάδα και για πρώτη φορά την 31.03.2009 ενσωµατώθηκε στιs ενοποιηµένεs οικονιµικέs καταστάσειs µε 

την µέθοδο τηs αναλογικήs ενοποίησηs.Το συνολικό καθαρό ποσό τηs αναβαλλόµενηs απαίτησηs µέχρι την 

31.12.2008 που αφορά την εν λόγω εταιρεία ανέρχεται σε 241.499,50 ευρώ. 

Πλέον των ανωτέρω φορολογικά εκπεστέων ζηµιών, για τις οποίες αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος, ο Όµιλος 

έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόµενες ζηµιές ύψους 29.695.253,27 ευρώ για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόµενος φόρος, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται αβέβαιη. Με βάση τη 

νοµοθεσία ο Όµιλος έχει το δικαίωµα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω ζηµίες κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας 

από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. 

 
 
18. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.03.2009 

 
 

  Ο   Όµιλος 

  1.1. - 31.03.2009 1.1. - 31.03.2008 

σε ευρώ 

Ποσά  
 πρό  
φόρου 

 
Φόροs 

εισοδήµατοs 
Ποσά καθαρά

 από φόρο 

Ποσά  
 πρό  
φόρου 

Φόροs 
εισοδήµατοs 

Ποσά καθαρά
 από φόρο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  -99.118,50 

 
 

0,00  -99.118,50 0,00 0,00 0,00
Μερίδιο συνολικού 
εισοδήµατοs απο συγγενείs 
επιχειρήσειs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Η   Εταιρεία 

  1.1. - 31.03.2009 1.1. - 31.03.2008 

σε ευρώ 

Ποσά  
 πρό  
φόρου 

 
 

Φόροs 
εισοδήµατοs 

Ποσά καθαρά
 από φόρο 

Ποσά  
 πρό  
φόρου 

Φόροs 
 εισοδήµατοs 

Ποσά καθαρά
 από φόρο 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  -89.383,75 

 
 

0,00  -89.383,75 0,00 0,00 0,00
Μερίδιο συνολικου 
εισοδήµατοs απο συγγενείs 
επιχειρήσειs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19. ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

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

κοινών µετοχών της Μητρικής Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

Για τον σκοπό του υπολογισµού των βασικών κερδών / ζηµιών λήφθηκαν υπόψη: 

i) Τα κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους της Μητρικής Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η Μητρική Εταιρεία δεν 

έχει εκδώσει προνοµιούχες µετοχές, δυνητικούς τίτλους ή δικαιώµατα µετατρέψιµα σε µετοχές. 

Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου της δεν έχουν υποστεί καµµία περαιτέρω αναπροσαρµογή. 

ii) Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσεως δηλαδή ο αριθµός 

των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των περιόδων (1 Ιανουαρίου 2007 και 2008 

αντίστοιχα) προσαρµοσµένος µε τον αριθµό των κοινών µετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια τους, 

πολλαπλασιαζόµενος µε συντελεστή σταθµισµένου χρόνου κυκλοφορίας. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθµός των 

ηµερών που οι συγκεκριµένες µετοχές βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ηµερών της 

χρήσεως. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1-31.03.2009 δεν υπήρξε µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας. 

 

Συνεπώς τα βασικά κέρδη / ζηµίες ανά µετοχή για τον Όµιλο και τη Μητρική Εταιρεία έχουν ως κατωτέρω: 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1.-
31.03.2009 

1.1.-
31.03.2008 

1.1.-
31.03.2009 

1.1.-
31.03.2008 

Καθαρό αποτέλεσµα που αναλογεί 
στους µετόχους της Εταιρείας  

 
-7.289.409,99 -7.290.803,71 

 
 -5.549.284,48 -5.783.622,24

Βασικές ζηµίες / κέρδη ανά µετοχή  -0,0878 -0,0878 -0,0669 -0,0697 

Αριθµός µετοχών  σε κυκλοφορία κατά 
τη λήξη της χρήσεως 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 
µε βάση την έκδοση δωρεάν µετοχών 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 

 
∆εν συντρέχει λόγος παράθεσης αποµειωµένων κερδών / ζηµιών ανά µετοχή 
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20. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Στη συνεδρίασή του της 18ης Μαρτίου 2009 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε για την χρήση 2008 

την µη διανοµή µερίσµατος ,λόγω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων. Η πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελεί υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  

 

 

21. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.03. 2009 

Ο Όµιλος 

  
 
 
 
σε ευρώ 

Γήπεδα - 
0ικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκααταστάσεις 

Μηχανήµατα-
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
& λοιπός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητο 
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 
1.1.2009 38.085.773,79 52.154.390,85 51.353.090,02 1.389.498,15 17.800.122,76 324.597,88 161.107.473,45 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 61.649,25 53104,15 90.955,00 98.753,71 178.035,80 482.497,91 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -9.086,84 -3.971,14 0,00 -102.823,55 0,00 -115.881,53 

Λοιπές κινήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο Κτήσεων 
31.03.2009 38.085.773,79 52.206.953,26 51.402.223,03 1.480.453,15 17.796.052,92 502.633,68 161.474.089,83 

Σωρευµένες 
αποσβέσεις 1.1.2009 0,00 7.295.349,72 29.584.614,98 1.097.866,96 16.194.205,68 0,00 54.172.037,34 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 326.429,47 990.071,16 16.008,29 241.708,14 0,00 1.574.217,06 

Αποσβέσεις µειώσεων 0,00 -8.923,50 -397,13 0,00 -92.858,44 0,00 -102.179,07 
Υπόλοιπο 
αποσβεσµένων  
31.03.2009 0,00 7.612.855,69 30.574.289,01 1.113.875,25 16.343.055,38 0,00 55.644.075,33 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.03.2009 38.085.773,79 44.594.097,57 20.827.934,02 366.577,90 1.452.997,54 502.633,68 105.830.014,50 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.03.2008 38.085.773,79 45.736.338,31 24.210.277,80 145.058,54 2.064.880,00 248.651,79 110.490.980,23 

 
Για τα εµπράγµατα βάρη και τις εξασφαλίσεις επί ακινήτων του Οµίλου  βλ. σηµείωση 39. 

 
Στις 31.03.2009 στα παραπάνω ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται και επενδύσεις σε ακίνητα – 

οικόπεδα και κτίρια - αξίας κτήσης 591.822 ευρώ. Οι αποσβέσεις τους ανήλθαν σε 0 ευρώ για το Α’ τρίµηνο του  2009 

και σε 3.134,58 για το αντίστοιχο του 2008. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ   ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.03.2009 
Η Εταιρεία 

 σε ευρώ 
Γήπεδα - 
0ικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα-
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
& λοιπός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Ακινητο 
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση Σύνολο 
Υπόλοιπο ενάρξεως 
1.1.2009 7.871.055,81 14.925.669,93 1.045.015,80 182.566,19 8.730.028,97 0,00 32.754.336,70 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 85.922,76 0,00 85.922,76 
Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 0,00 -3.971,14 0,00 -1.887,093 0,00 -5.858,23 
Υπόλοιπο Κτήσεων 
31.03..2009 7.871.055,81 14.925.669,93 1.041.044,66 182.566,19 8.814.064,64 0,00 32.834.401,23 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
1.1.2009 0,00 1.932.359,05 1.023.161,63 152.283,01 7.714.939,46 0,00 10.822.743,15 
Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 93.942,39 838,69 1.908,36 173.019,01 0,00 269.708,45 
Αποσβέσεις µειώσεων 0,00 0,00 -397,13 0,00 -1.203,47 0,00 -1.600,60 
Υπόλοιπο 
αποσβεσµένων  
31.03.2009 0,00 2.026.301,44 1.023.603,19 154.191,37 7.886.755,00 0,00 11.090.851,00 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.03.2009 7.871.055,81 12.899.368,49 17.441,47 28.374,82 927.309,64 0,00 21.743.550,23 
Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.03.2008 7.871.055,81 13.275.782,57 24.429,78 23.712,02 1.387.035,69 0,00 22.582.015,87 

 

Στα παραπάνω ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία την 31.03.2009 περιλαµβάνονται και επενδύσεις σε ακίνητα 

αξίας κτήσης 12.598.283,08 ευρώ. Οι αποσβέσεις τους ανήλθαν σε 30.752,74 ευρώ για το Α’τρίµηνο του 2009 και σε 

33.887,32 για το αντίστοιχο του 2008.  

22. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
1.1.-31.03.2009 

Ο Όµιλος 

σε ευρώ 
Εσωτερικά 

δηµιουργούµενα 
άϋλα 

Λογισµικό και 
λοιπά 

δικαιώµατα Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 1.1.2009 1.323.097,47 4.829.686,96 6.152.784,43 

Προσθήκες χρήσεως(+) 0,00 35.307,86 35.307,86 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -62.268,68 -62.268,68 

Λοιπές κινήσεις (+/-) 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο Κτήσεων 31.03.2009 1.323.097,47 4.802.726,14 6.125.823,61 

Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2009 1.105.454,72 4.360.685,20 5.466.139,92 

Αποσβέσεις χρήσεως 18.138,08 68.984,47 87.122,55 

Αποσβέσεις µειώσεων 0,00 -52.502,86 -52.502,86 

Υπόλοιπο αποσβεσµένων  31.03.2009 1.123.592,80 4.377.166,81 5.500.759,61 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03.2009 199.504,67 425.559,33 625.064,00 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03. 2008 210.630,68 500.208,74 710.839,42 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.03.2009 

Η Εταιρεία 

σε ευρώ 
Εσωτερικά 

δηµιουργούµενα 
άϋλα 

Λογισµικό 
και λοιπά 
δικαιώµατα Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 1.1.2009 648.849,44 2.257.463,79 2.906.313,23 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 22.432,00 22.432,00 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο Κτήσεων 31.03.2009 648.849,44 2.279.895,79 2.928.745,23 

Σωρευµένες αποσβέσεις 1.1.2009 648.849,43 1.977.939,39 2.626.788,82 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00 44.379,09 44.379,09 

Αποσβέσεις µειώσεων 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο αποσβεσµένων  31.03.2009 648.849,43 2.022.318,48 2.671.167,91 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03.2009 0,01 257.577,31 257.577,32 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.03. 2008 97.327,41 282.174,68 379.502,09 

 

 

23. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες, συγγενείς και λοιπές εταιρείες που περιλαµβάνονται στις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ο Όµιλος 

31.03.2009 31.12.2008 

σε ευρώ 
Αξία κτήσεως 

Μερίδιο 
κερδών / 
ζηµιών   

Λογιστική αξία Αξία κτήσεως Μερίδιο κερδών 
/ ζηµιών  Λογιστική αξία 

Μέλλον Group AE 0,00 0,00 0,00 733.675,72 -733.675,72 0,00 
Εκδοτική Β. 
Ελλάδος ΑΕ 5.926.410,70 -3.949.713,70 1.976.697,00 5.926.410,70 -3.949.713,70 1.976.697,00 

Άργος ΑΕ 2.113.165,6 856.429,69 2.969.595,29 1.126.247,60 856.429,69 1.982.677,29 

Τηλέτυπος ΑΕ 34.316.255,89 -5.544.080,92 28.772.174,97 34.316.255,89 -5.207.080,30 29.109.175,59 

Παπασωτηρίου ΑΕ 2.054.310,52 -1.793.172,41 261.138,11 2.054.310,52 -1.793.172,41 261.138,11 
Τηλεοπτικές 
Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ 424.987,50 0,00 424.987,50 424.987,50 0,00 424.987,50 

Σύνολο 44.835.130,21 -10.430.537,34 34.404.592,87 44.581.887,93 -10.827.212,44 33.754.675,49
 
 
 
`  
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Ο Όµιλος 

31.03.2009 31.12.2008 
σε ευρώ Λογιστική 

αξία 
Λογιστική 
αξία 

Phaistos AE 310.429,20 310.429,20 
Interoptics AE 560.585,00 560.585,00 
Σύνολο 871.014,20 871.014,20

Στις 31.03.2009 οι συγγενείς εταιρείες Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ, Άργος ΑΕ, Παπασωτηρίου ΑΕ και Τηλέτυπος ΑΕ  

ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ∆ΟΛ µε την καθαρή θέση τους όπως 

δηµοσιεύθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις τους µε ηµεροµηνία 31.12.2008 ,ενώ η εταιρεία Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις 

ΑΒΕΕ  µε την καθαρή θέση της 31.03.2009. 

Στό Α΄τρίµηνο 2009 και µε απόφαση τών µετόχων τηs εταιρείαs ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE,αποφασίσθηκε ο απο κοινού 

έλεγχοs πάνω στην οικονοµική δραστηριότητα τηs εν λόγω εταιρείαs. Η εταιρεία µέχρι την 31.12.2008 ενοποιείτο στις 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ∆ΟΛ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ωs συγγενήs εταιρεία ,ενώ απο την 01.01.09 

η εταιρεία κατετάγη ωs απο κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα και ενοποιήθηκε την 31.03.09 µε την µέθοδο τηs 

καθαρήs θέσηs. 

Η ∆ΟΛ Α.Ε. εκτιµά ότι την 31.03.2009 δεν προκύπτουν σηµαντικές διαφορές στην ενοποίηση των συγγενών εταιρειών 

σε σχέση µε αυτήν της 31.12.2008.  

 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Η Εταιρεία 

σε ευρώ 31.03.2009 31.12.2008 

Θυγατρικές εταιρείες 
∆ΟΛ Digital AE 13.743.221,84 13.743.221,84 

Multimedia AE 1.802.093,27 1.802.093,27 

Studio ATA AE 2.816.287,83 2.816.287,83 

Action Plan AE 0,00 0,00 

Νέα Ακτίνα ΑΕ 44.460,75 44.460,75 

Eurostar ATEBE 6.784.832,00 6.784.832,00 

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ 0,00 0,00 

Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ 813.725,88 813.725,88 

Action Plan HR ΑΕΠΑ 0,00 0,00 

Μιχαλακοπούλου ΑΕ 24.781.245,00 24.781.245,00 

Σύνολο 50.785.866,57 50.785.866,57 

Από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες 

Μικρές Αγγελίες ΑΕ 0,00 0,00 

Μέλλον Group AE 733.675,72 0,00 

MC Ελλάς ΑΕ 733.750,00 733.750,00 

Hearst ∆ΟΛ  ΕΠΕ 748.350,00 748.350,00 

Εκτυπώσεις Ιρις ΑΕΒΕ 27.318.227,22 27.318.227,22 

Εκδόσεις Ιλισσός ΑΕ 0,00 0,00 

Σύνολο 29.534.002,94 28.800.327,22 

Συγγενείς εταιρείες 

Μέλλον Group AE 0,00 733.675,72 
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Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ 5.926.410,70 5.926.410,70 

Άργος ΑΕ 2.113.165,60 1.126.247,60 

Τηλέτυπος ΑΕ 51.316.255,89 51.316.255,89 

Παπασωτηρίου ΑΕ 2.054.310,52 2.054.310,52 

Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ 424.987,50 424.987,50 

Σύνολο 61.835.130,21 61.581.887,93 
 

Στις 22.1.2009 η ∆ΟΛ ΑΕ προέβη σε αύξηση κατά 986.918,00 ευρώ του µετοχικού κεφαλαίου τηs συγγενούs 

εταιρείαs Αργοs  Α.Ε..   

 

 

 

Όπως αναφέρεται στη Σηµείωση 5.β οι επενδύσεις 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 στις 31.03.2009 και 31.12.2008 είναι τα ακόλουθα :  

 

σε ευρώ 31.03.2009 31.12.2008 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  56.743.720,17 57.259.941,68 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 41.013.786,30 39.570.887,99 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 21.818.055,89 19.206.003,96 

Σύνολο εσόδων 16.610.313,79 64.122.646,27 

Σύνολο εξόδων 16.484.080,75 66.534.773,48 
 

24. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνουν συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο  εταιρειών 

µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο :  

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Μ. Λεβής  ΑΕ 18.745,8 18.745,80 18.745,80 18.745,80 

Microland Computer AEBE 190.307,52 289.426,02 171.616,80 261.000,55 

Σύνολο  209.053,32 308.171,82 190.362,60 279.746,35
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25. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
 Τα αποθέµατα που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 
  

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Εµπορεύµατα 2.879.624,53 2.869.226,99 1.888.671,61 1.658.514,22 

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή- 
υποπροϊόντα και υπολείµµατα 7.300.546,17 6.966.916,53 1.947.542,23 1.842.074,51 

Παραγωγή σε εξέλιξη 3.777.542,07 4.688.698,57 1.024.241,71 762.695,96 
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα 
υλικά-Ανταλλακτικά και είδη 
συσκευασίας  9.970.509,55 10.651.161,96 2.92 2,92 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 2.340.589,52 2.368.159,79 0,00 0,00 

Σύνολο 26.268.811,84 27.544.163,84 4.860.458,47 4.263.287,61
 
Η κίνηση των προβλέψεων για απαξιωµένα αποθέµατα (που αφορά τις κατηγορίες εµπορευµάτων και προϊόντων) για τη 

περιόδο που έληξε στις 31.03.2009 έχει ως εξής :  

 
σε ευρώ Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1.1.2009 2.068.497,19 503.388,35 

Μείον : Χρησιµοποίηση πρόβλεψης  -503.388,35 -503.388,35 

Πλέον : Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως 35.000,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.03.2009 1.600.108,84 0,00 
 
 
26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων για τις περιόδουs που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 Μαρτίου 2008 
έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Πελάτες εσωτερικού 67.560.529,11 72.829.622,57 29.402.093,66 30.148.879,03 
Επιταγές εισπρακτέες 
µεταχρονολογηµένες και γραµµάτια 
εισπρακτέα 23.355.334,08 29.394.716,47 13.487.339,38 18.271.581,97 

Πελάτες εξωτερικού 241.054,41 716.916,43 144.272,56 234.764,60 

Επιταγές και γραµµάτια  σε καθυστέρηση 5.433.145,00 5.111.873,22 42.587,95 7.115,47 
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Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 96.590.062,60 108.053.128,69 43.076.293,55 48.662.341,07

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -22.415.790,68 -22.307.573,25 -12.367.540,42 -12.318.412,85 

 Σύνολο 74.174.271,92 85.745.555,44 30.708.753,13 36.343.928,22
 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο που έληξε στις 31.03.2009 ήταν ως κάτωθι:  

σε ευρώ Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1.1.2009 22.307.573,25 12.318.412,85

Μεταβολή λόγω αναλογικήs ενοποίησηs τηs εταιρείαs MEΛΛΟΝ GROUP AE 340.017,37 0,00 

Πλέον : Πρόβλεψη χρήσεως 1.1-31.03.2009 197.306,75 91.092,90 

Μείον : Μεταφορά προβλέψεων σε έσοδα µετά από επανεκτίµηση επισφαλειών -429.106,69 -41.965,33 
Υπόλοιπο 31.03. 2009 22.415.790,68 12.367.540,42
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27. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

έχει ως εξής : 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι 
φόροι 951.486,65 929.980,00 302.441,66 332.283,03 
ΦΠΑ εισπρακτέος 2.156.967,55 2.154.013,59  255.489,82 

Προκαταβολές φόρου εισοδήµατος 397.906,88 270.542,05 112.709,65 112.709,65 

∆εδουλευµένα έσοδα 7.677.628,04 5.854.271,00 6.726.028,75 5.048.702,06 

Προπληρωµένα έξοδα 1.662.290,56 2.281.266,23 659.907,12 1.376.180,32 
Προκαταβολές επί αποδώσει 
λογαριασµού 868.146,42 681.294,46 113.263,94 94.228,29 

∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού 1.259.436,93 1.200.052,17 945.743,07 880.245,52 
Λοιπά 2.291.233,48 1.921.971,50 743.951,48 697.700,31 
Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων 17.265.096,51 15.293.391,00 9.604.045,67 8.797.539,00

 

28. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι απαιτήσεις της Μητρικής Εταιρείας από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις 31.03.2009 ανέρχονται σε 3.617.100,28 

ευρώ (31.03.2008 : 4.999.171,96 ευρώ) και αφορούν σε αµοιβές για υπηρεσίες οικονοµικής, διοικητικής, νοµικής, 

εµπορικής και µηχανογραφικής υποστήριξης που παρέχει η ∆ΟΛ ΑΕ στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Το σύνολο των 

απαιτήσεων του Οµίλου από τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 31.03.2009 ανέρχεται σε 5.978.409,80 ευρώ (31.03.2008 

: 9.371.257,93 ευρώ) 

 
29. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Μητρικής Εταιρείας αφορά µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και αναλύεται 

ως κάτωθι : 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Χαϊδεµένος ΑΕ 41.566,00 30.580,70 41.566,00 30.580,70 

Σύνολα Εισηγµένων µετοχών 41.566,00 30.580,70 41.566,00 30.580,70
 

Με την από 1.7.2008 τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 και του ∆ΠΧΑ 7, από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, επιτράπηκε η επαναταξινόµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων από την κατηγορία  “Εµπορικό 

Χαρτοφυλάκιο” τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, στην κατηγορία 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ∆ιαθέσιµα προs Πώληση’’. Η εταιρεία εφαρµόζοντας αυτή την ευχέρεια 
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επαναταξινόµησε τη συµµετοχή της στην εισηγµένη στο ΧΑ εταιρεία “Microland Computer ΑΕΒΕ” από το 

Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο στα  Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ∆ιαθέσιµα προs Πώληση. Το κόστος που µεταφέρθηκε 

την 01.07.2008  και το οποίο είναι η εύλογη αξία (χρηµατιστηριακή αξία της συµµετοχής την 30.6.2008) , 

ανέρχεται για την Μητρική Εταιρεία σε 1.537.400,50 ευρώ και για τον Όµιλο σε 1.704.838,20 ευρώ. Λόγω της 

αλλαγής της ταξινόµησης το αποτέλεσµα τηs αποτίµησηs της εν λόγω συµµετοχής του Α’ τριµήνου 2009 

(Μητρική Εταιρεία : ζηµία 89.383,75 ευρώ και Όµιλος ζηµία  99.118,50 ευρώ ) επιβάρυνε απευθείας την Καθαρή 

Θέση, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιόδους όπου τα αποτελέσµατα της αποτίµησης επιµετρούνταν µέσω 

των αποτελεσµάτων. 

 

30. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Η ανάλυση των χρηµατικών διαθεσίµων  στις 31 Μαρτίου 2009 και τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχει ως εξής : 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Ταµείο 192.403,05 139.135,95 64.521,27 51.069,80 

Καταθέσεις σε τράπεζες 

Όψεως 8.431.796,40 4.546.272,79 142.980,93 126.976,40 

Προθεσµίας 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 8.624.199,45 4.685.408,74 207.502,20 178.046.20
 

Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις όψεως τοκίζονται µε κυµαινόµενα 

επιτόκια.  

 
31. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

 
Στις 31.03.2009, το εκδοθέν, εγκεκριµένο και καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 

45.650.000 ευρώ, διαιρούµενο σε 83.000.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,55 ευρώ η µία και το αποθεµατικό 

από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 89.759.298,10 ευρώ. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1.1.- 31.03. 2009 δεν υπήρξε µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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32. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Το αποθεµατικά κεφάλαια που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Τακτικό αποθεµατικό 3.984.708,84 3.851.094,57 3.253.303,75 3.253.303,75 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 
αποθεµατικά 11.230.829,54 11.213.887,21 5.467.914,06 5.467.914,06 

Ειδικά αποθεµατικά 16.880,38 16.880,38 0,00 0,00 

Λοιπά αποθεµατικά 427.713,30 427.713,30 305.059,11 305.059,11 

Σύνολο 15.660.132,05 15.509.575,46 9.026.276,92 9.026.276,92
 
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: Έχουν σχηµατισθεί µε βάση διάφορους νόµους. 

Σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά εξαιρούνται του φόρου 

εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση της µη διανοµής των. Στο ανωτέρω κονδύλι περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 

1.413.625,09 της Μητρικής Εταιρείας για το οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση και µπορεί να διανεµηθεί 

ελεύθερο φόρου.   
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33. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις  αναλύονται ως κάτωθι: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Οµολογιακό δάνειο  44.771.004,87 45.719.314,22 3.000.000,00 3.000.000,00 

Κοινοπρακτικό δάνειο 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 44.771.004,87 45.719.314,22 3.000.000,00 3.000.000,00

∆όσεις µακροπροθέσµων δανείων πληρωτέες 
την επόµενη χρήση (Σηµείωση 36) -7.423.712,00 -7.423.712,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 

Γενικό Σύνολο 37.347.292,87 38.295.602,22 0,00 0,00
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι πληρωτέα ως εξής: 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Πληρωτέα  στην επόµενη χρήση 7.423.712,00 7.423.712,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Πληρωτέα  από  1 έως 5  έτη 23.608.560,00 23.608.560,00 0,00 0,00 

Πληρωτέα  µετά από  5  έτη 13.738.732,87 14.687.042,22 0,00 0,00 

Σύνολο 44.771.004,87 45.719.314,22 3.000.000,00 3.000.000,00
 
 

 Οµολογιακό ∆άνειο τηs  από κοινού ελεγχόµενης εταιρείας Εκτυπώσεις Iris ΑΕΒΕ 

Η Εκτυπώσεις Ίρις ΑΕΒΕ στις 27.7.2007 εξέδωσε κοινό οµολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 85.000.000 ευρώ, 

κυµαινόµενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου) διάρκειας 8 ετών. Το οµολογιακό δάνειο προβλέπεται να 

εξοφληθεί πλήρως σε 32 τριµηνιαίες δόσεις µέχρι το 2015.  

 

 Οµολογιακό ∆άνειο τηs Μητρικήs Εταιρείαs ∆ΟΛ Α.Ε. 

Η ∆ΟΛ 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, δηλαδή το 

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

30.7.2009. 

 

 Οµολογιακό ∆άνειο τηs θυγατρικήs εταιρείαs  Ελληνικά Γράµµατα Α.Ε. 

Η θυγατρική Εταιρεία, στις 14.12.2007 εξέδωσε κοινό οµολογιακό δάνειο αρχικού ύψουs 10.000.000,00 ευρώ, 

κυµαινοµένου επιτοκίου(euribor πλέον περιθωρίου 1,00%) και διάρκειαs 10 ετών µε περίοδο χάριτοs 2 ετών,δηλαδή 

το κεφάλαιο προβλέπεται να εξόφληθεί το 2017. Τό παρόν οµολογιακό δάνειο εκδόθηκε για την αναχρηµατοδότηση 

του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου  δανεισµού, καθώs και για κεφάλαιο κίνησηs.  

Την 23/7/2008 λόγω αύξησηs του Μετοχικού Κεφαλαίου τηs εταιρείαs έγινε πρόωρη εξόφληση του 50% του 

οµολογιακού δανείου,το οποίο τελικά θα εξοφληθεί σε οκτώ εξαµηνιαίεs δόσειs,οπότε το δάνειο τελικά προβλέπεται 

να εξοφληθεί την 09/12/ 2013.   
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Το συνολικό έξοδο τόκου των µακροπρόθεσµων δανείων ανήλθε 546.361,47 ευρώ σε ενοποιηµένη βάση και σε 

34.300,35 ευρώ για τη Μητρική Εταιρεία για την περίοδο  1.1.-31.03.2009 (810.206,30 ευρώ και 88.998,00 ευρώ σε 

ενοποιηµένη βάση και για τη Μητρική Εταιρεία αντίστοιχα για την περίοδο 1.1.-31.03.2008) και περιλαµβάνεται στα 

έξοδα τόκων στην επισυναπτόµενη κατάσταση . 

 

 

34. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που περιλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Πρόβλεψη αποζηµίωσηs 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία. 14.420.795,35 14.412.181,02 11.808.111,15 11.861.887,02

 

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 λόγω συµπληρώσεως του εκάστοτε ορίου ηλικίας, δικαιούται ποσού εφάπαξ τουλάχιστον ίσου 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.  
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Αναλυτικότερα η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων που 

έληξαν στις 31 Μαρτίου 2009 και 31 Μαρτίου 2008 έχει ως εξής: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.3.2009 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2008 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 218.680,42 252.283,64 156.230,00 189.821,19 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 193.283,03 195.163,49 153.498,13 148.724,25 

Σύνολο 411.963,45 447.447,13 309.728,13 338.545,44
  

 

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης κατά την περιόδου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 και 31 Μαρτίου 2008 

αντίστοιχα έχει ως εξής: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.3.2009 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2008 

Υπόλοιπο έναρξης  
(1 Ιανουαρίου 2008 και 2007) 14.412.181,02 13.616.222,88 11.861.887,02 11.256.525,00 
Μεταβολή λόγω αναλογικήs ενοποίησηs τηs 
εταιρείαs MEΛΛΟΝ GROUP AE 63.288,89 0,00 0,00 0,00 

Πρόβλεψη περιόδου 411.963,45 447.447,13 309.728,13 338.545,44 

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις  -466.638,01 -181.446,35 -363.504,00 -91.690,00 

Υπόλοιπο λήξεως 14.420.795,35 13.882.223,66 11.808.111,15 11.503.380,44 

 

 

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

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

 

  31.03.2009 31.12.2008 

Επιτόκιο προεξόφλησηs 5.5% 5.5% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 3,5% 3,5% 

Πληθωρισµός 2,5% 2,5% 
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35. ΕΣΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

Τα έσοδα εποµένων χρήσεων αφορούν κρατικές επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και 

εισπράξεις από επιδοτούµενα προγραµµατα. Η κίνηση των επιχορηγήσεων αυτών κατά τη διάρκεια τηs περιόδου 1.1.- 

31.03.2009 και τηs χρήσεωs 1.1.-31.12.2008 είχε  ως κάτωθι: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 

(1.1.2008 και 1.1.2007) 1.142.584,95 1.375.005,13 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 58.037,60 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -72.614,43 -290.457,78 0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 

(31.03.2009 και 31.12.2008) 1.069.970,52 1.142.584,95 0,00 0,00 

 

 

36. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Προµηθευτές εσωτερικού 25.120.826,92 31.014.262,89 17.407.717,13 21.932.589,07 

Προµηθευτές εξωτερικού 5.911.474,59 6.601.276,98 1.916.334,87 1.874.710,74 

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 2.807.457,42 894.445,49 1.640.274,21 386.698,07 

Γραµµάτια πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 33.839.758,92 38.509.985,36 20.964.326,21 24.193.997,88
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37. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια είναι αναλήψεις µε βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρούν οι Εταιρείες του Οµίλου 

µε διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια 107.119.371,64 108.934.172,37 40.700.000,00 40.950.000,00 

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα -35.796.437,70 -40.616.953.56 -7.789.444,86 -9.014.205,57 

Βραχυπρόθεσµος ∆ανεισµός  71.322.933,94 68.317.218,81 32.910.555,14 31.935.794,43

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός δώδεκα µηνών (Σηµείωση 32) 7.423.712,00 7.423.712,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Σύνολο 78.746.645,94 75.740.930,81 35.910.555,14 34.935.794,43
 
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια κατά τη διάρκεια της χρήσης ήταν εκφρασµένα σε ευρώ.  

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων την 31η Μαρτίου 2009 ήταν 5% (6,20% για την για την 

περίοδο 1.1-31.3.2008). 

Ο τόκος των βραχυπροθέσµων δανείων ανήλθε συνολικά σε 865.627,78 ευρώ σε ενοποιηµένη  βάση και σε 

389.175,44 ευρώ για τη µητρική εταιρεία για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 ( 511.140,87 ευρώ σε 

ενοποιηµένη  βάση και 107.169,13 ευρώ για τη µητρική εταιρεία για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου  2008) 

και περιλαµβάνεται στα έξοδα τόκων στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

38. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα δεδουλευµένα έξοδα που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008 

Προκαταβολές πελατών 6.455.650,41 4.869.052,09 4.885.330,79 3.613.869,44 
Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, 
πληρωτέοι 2.616.032,59 3.196.799,42 1.395.549,44 1.541.582,65 
Φόροs εισοδήµατοs 0,00 146.439,24 0,00 0,00 
Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 1.058.215,02 2.282.363,79 481.258,76 1.050.213,54 
∆εδουλευµένα έξοδα 13.704.198,14 10.867.647,85 6.578.399,13 2.931.308,94 
Αποζηµιώσεις προσωπικού πληρωτέες 779.936,52 663.085,83 760.479,94 663.085,83 
Μερίσµατα πληρωτέα 28.531,85 28.536,30 28.531,85 28.536,30 
Έσοδα εποµένων χρήσεων 774.876,75 973.297,04 575.757,14 598.423,05 
Μακροπρόθεσµεs υποχρ.χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων πληρωτέεs στην επόµενη χρήση 14.214,89 18.513,85 0,00 0,00 
Λοιποί µεταβατικοί και πιστωτέs διάφοροι. 3.221.654,58 3.056.667,49 896.833,77 1.490.235,54 
Σύνολο 28.653.310,75 26.102.402,90 15.602.140,82 11.917.255,29
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39. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις: Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις από µη ακυρωτέες λειτουργικές 

µισθώσεις (ελάχιστα µελλοντικά µισθώµατα) στις 31.03.2009 έχουν ως ακολούθως: 

Μελλοντικές δεσµεύσεις από 
λειτουργικές µισθώσεις στις 

31.03.2009 Σε ευρώ 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Πληρωτέες µέχρι ένα έτος 592.940,97 427.516,76 

Πληρωτέες από ένα µέχρι πέντε έτη 2.849.315,88 2.137.583,80 

Σύνολο 3.442.256,85 2.565.100,56 
 

 ∆εσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Στις 31.03.2009 η Εταιρεία δεν είχε ανειληµµένες δεσµεύσεις για 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις ,ενώ αντίστοιχα για τον Οµιλο τα µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα βάση µη ακυρωτέων 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων αυτοκινήτων στις 31 Μαρτίου 2009 αναλύονται ως κάτωθι: 

σε  ευρώ 

Μελλοντικές δεσµεύσεις από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

στις                       
31 Μαρτίου 2009 

Μελλοντικές δεσµεύσεις 
από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις στις              
31 Μαρτίου 2009 

 Ο Οµιλοs Η Εταιρεία 

Πληρωτέες µέχρι ένα έτος 42.330,96 0,00 

Πληρωτέες από ένα µέχρι πέντε έτη 148.158,36 0,00 

Σύνολο 190.489,32 0,00 
 

 ∆εσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες: Στις 31.03.2009 ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν είχαν ανειληµµένες 

δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 έως και 2008. 

Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου,εκτόs τηs θυγατρικήs εταιρείαs EUROSTAR ATEBE η οποία εχει ελεχθεί 

φορολογικά  και για την χρήση 2007, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2007 - 2008, 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, επιβάλλοντας  ταυτόχρονα επιπλέον φόρους, πρόστιµα και 

προσαυξήσεις. Με δεδοµένη την δυσκολία ότι την παρούσα χρονική στιγµή δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια 

το ύψος των επιπλέον φόρων και προστίµων που είναι πιθανόν να επιβληθούν, η Εταιρεία έχει διενεργήσει κατ΄ 

εκτίµηση προβλέψεις για τις φορολογικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο των ανέλεγκτων 

µέχρι τις 31.03.2009 φορολογικών χρήσεων.Το ποσό τηs πρόβλεψηs για την Μητρική εταιρεία ανέρχεται σε 

1.225.099,21 ευρώ. Για τιs λοιπέs εταιρείεs του Οµίλου δεν έχει σχηµατισθεί αντίστοιχη πρόβλεψη. Στη συνέχεια 

παρατίθεται πίνακας µε τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών που ενοποιούνται στον Όµιλο ∆ΟΛ : 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ   
ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

 1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εκδόσεις Περιοδικών 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 1 

 2. MULTIMEDIA A.E. Προεκτυπώσεις 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 2 

 3. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Εκµετάλλευση Ακινήτου 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 2 

 4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Εκδοτικός Οίκος - 
Βιβλιοπωλείο 100,00% ΠΛΗΡΗΣ 2 

 5. STUDIO ATA AE Παραγωγή τηλεοπτικών 
προγραµµάτων 99,30% ΠΛΗΡΗΣ 2 

 6. EUROSTAR ATEBE Ταξιδιωτικό Πρακτορείο 95,50% ΠΛΗΡΗΣ 1 

 7. ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ.ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ Ταξιδιωτικό Πρακτορείο 95,50% ΠΛΗΡΗΣ 2 

8. ∆ΟΛ DIGITAL AE Eταιρεία ψηφιακών µέσων 
ενηµέρωσηs 84,22% ΠΛΗΡΗΣ 2 

9. RAMNET SHOP AE Ηλεκτρονικό εµπόριο 84,22% ΠΛΗΡΗΣ 2 

10. ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ Εκδόσεις 50,50% ΠΛΗΡΗΣ 2 

11. MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ Εκδόσεις 50,00% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 2 

12. HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Εκδόσεις 50,00% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 2 

13. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ AEBE Εκτυπώσεις 50,00% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 2 

14. ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ Εκδόσεις 33,33% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 2 

15. ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ Εκδόσεις 50,00% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ 3 

16. ΑΡΓΟΣ ΑΕ Πρακτορείο ∆ιανοµής Τύπου 38,70% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2 

17. ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 33,33% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 6 

18. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ Αλυσίδα Βιβλιοπωλείων - 
Εκδοτικός Οίκος 30,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 3 

19. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ Τηλεοπτικός Σταθµός Μega 
Channel 22,11% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 4 

20.ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ( TVE) Τηλεοπτικά Studio – 
τηλεοπτικέs παραγωγέs    25,00% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2 

 

Εκκρεµείς ∆ίκες κατά της Εταιρείας και εταιρειών του Οµίλου ∆ΟΛ 

Υφίστανται εκκρεµείς δίκες κατά της Μητρικής Εταιρείας και συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου, κυρίως από 

δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, η οριστική έκβαση των οποίων εκτιµάται ότι δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στην 

οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας ή του Οµίλου της. Από την από κοινού ελεγχόµενη εταιρεία 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έχουν ασκηθεί α) έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών για την ακύρωση της 

5997/2008 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, περί καταβολής σε ασφαλιστικό ταµείο 

πρόσθετων εισφορών ποσού 3,1 εκατ. ευρώ περίπου, για την περίοδο 1.1.1998 έως 31.12.2003 καθώς και αίτηση 

αναστολής εκτέλεσης της ιδίας απόφασης. Με την 110/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών ανεστάλη η 

εκτέλεση της πρωτόδικης απόφασης έως τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσης από την εταιρεία 

έφεσης β) προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για καταβολή σε ασφαλιστικό ταµείο πρόσθετων 

εισφορών επίσης ποσού 3,1 εκατ. ευρώ περίπου, για την περίοδο 1.1.2004 έως 31.12.2006 (σχετικά βλ. σηµείωση 39 

). Η επιτυχής έκβαση των οποίων φαίνεται πιθανή. 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν διενεργήσει προβλέψεις για πιθανή δυσµενή έκβαση επίδικων ή υπό διαιτησία 

διαφορών ή αποφάσεων  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων. 
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Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της ∆ΟΛ ΑΕ. Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά 

Γράµµατα ΑΕ είχει εγγραφεί την 23.7.1999 προσηµείωση υποθήκης ύψους 352 χιλ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών 

δανείων, όπου τελικά την 29.04.09 κατόπιν απόφασηs του Μονοµελούs Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε άρση τηs 

προσηµείωσηs αυτήs. 

40. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

40 α. Θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

 

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου ∆ΟΛ και της ∆ΟΛ ΑΕ µε τις θυγατρικές, από κοινού ελεγχόµενες και 

συγγενείς εταιρείες έχουν ως ακολούθως:  
 Ο Όµιλος Η 'Εταιρεία 

1.1.-
31.03.2009 

Από/προς 
θυγατρικές 
εταιρείες 

Από/προς 
κοινού 

ελεγχόµενες 
εταιρείες 

Από/προς 
συγγενείς εταιρείες 

Από/προς 
λοιπά 

συνδεδεµένα 
µέρη 

Από/προς 
θυγατρικές 
εταιρείες 

Από/προς κοινού 
ελεγχόµενες 
εταιρείες 

Από/προς 
συγγενείς εταιρείες 

Από/προς 
λοιπά 

συνδεδεµένα 
µέρη 

α) Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 0,00 0,00 7.601.067,74 1.386,18 865.530,38 7.527.016,94 7.004.875,94 812,02 
β) Αγορές µη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γ) ∆άνεια 
αναληφθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
δ) Αυξήσεις 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.918,00 0,00 

ε) Μερίσµατα  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

στ) Μισθώσιες 
0,00 0,00 0,00 0,00 240.947,34 27.051,69 176,07 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  
0,00 0,00 7.601.067,74 1.386,18 1.106.477,72 7.554.068,63 7.991.970,01 812,02

α) Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 0,00 0,00 28.140.574,63 24.861,32 709.714,05 448.535,86 22.214.644,77 7.301,24 
β) Πωλήσεις µη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γ) ∆άνεια 
χορηγηθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 δ) 
Αυξήσεις 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ε) Μερίσµατα  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

στ) Μισθώσεις 
0,00 0,00 0,00 11.978,09 98.572,89 22.035,21 0,00 11.978,09 

ΣΥΝΟΛΟ  
0,00 0,00 28.140.574,63 36.839,41 808.286,94 470.571,07 22.214.644,77 19.279,33

Ο Όµιλος Η 'Εταιρεία 1.1.-
31.03.2009 Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

 ΣΥΝΟΛΟ  
11.927.615,94 7.925.998,30 7.954.545,63 16.264.833,63 



 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.03.2009 

 
 

61 

 

Στα λοιπά συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται συναλλαγές του Οµίλου και της Μητρικής Εταιρείας µε την εκδοτική 

εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ ΑΕ, λόγω κοινής διοίκησης, και το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία Ι∆ΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ.  

40β. Εµπορικές και Λοιπές Συµβάσεις  

Οι εκδοτικές εταιρείες του Οµίλου ∆ΟΛ αναθέτουν στη θυγατρική εταιρεία Μultimedia AE όλες τις προεκτυπωτικές 

εργασίες και την από κοινού ελεγχόµενη εταιρεία Εκτυπώσεις Ίρις ΑΕΒΕ όλες τις εκτυπωτικές εργασίες που 

απαιτούνται για την έκδοση των εντύπων τους. Η συγγενής εταιρεία Άργος ΑΕ αναλαµβάνει, έναντι ποσοστιαίας 

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

Επιπρόσθετα η ∆ΟΛ ΑΕ έχει υπογράψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες βάσει των οποίων 

η πρώτη παρέχει στις δεύτερες διοικητικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές, λογιστικές, νοµικές, εµπορικές και 

µηχανογραφικές υπηρεσίες, καθώς και µισθωτήρια συµβόλαια µε την ιδιότητα κυρίως του εκµισθωτή. Επιπλέον η ∆ΟΛ 

ΑΕ έχει υπογράψει ιδιωτικά συµφωνητικά µε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για την καταχώριση διαφηµίσεων στα 

έντυπά της καθώς και συµφωνητικά ανταλλαγής διαφήµισης. Τέλος η ∆ΟΛ ΑΕ στο πλαίσιο της συνήθους 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας συνάπτει περιστασιακά συµφωνίες µε θυγατρικές εταιρείες - που αφορούν κυρίως 

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

πολύ χαµηλό. 

 

40 γ. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις 

Οι χορηγηθείσες εγγυήσεις από την ∆ΟΛ ΑΕ προς τις συνδεδεµένες εταιρείες στις 31.03.2009 είχαν ως ακολούθως (σε 

χιλ. ευρώ) :  

  

Χορηγηθείσες Εγγυήσεις προς 31.03.2009 31.12.2008 

∆ΟΛ Digital AE 10.000,00 10.000,00 

Studio ΑΤΑ ΑΕ 1.291,27 1.291,27 

Ramnet AE 0,00 0,00 

Μιχαλακοπούλου ΑΕ 0,00 0,00 

Eurostar ΑΤΕΒΕ 1.300,00 1.300,00 

Τρίαινα Τράβελ ΑΕ 1.200,00 1.200,00 

Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ 3.500,00 3.500,00 

Ελληνικά Γράµµατα ΑΕ 5.000,00 5.000,00 

Multimedia 1.000,00 1.000,00 

Λοιπά 300,00 300,00 

Σύνολο 23.591,27 23.591,27 
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40 δ.  Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτατων ∆ιευθυντικών Στελεχών 

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΛΠ 24 

1.1.-
31.03.2009 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Αµοιβές 878.365,13 459.452,15

31.03.2009 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις  0,00 0,00

Υποχρεώσεις 0,00 0,00
 

 

 

41. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Τα µεταγενέστερα γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την 31.03.2009, ηµεροµηνία ισολογισµού, και έως την  

21.05.2009, ηµεροµηνία κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 

Με την από 22.4.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσκλήθηκαν οι µέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση στην Αθήνα  την 21η Μαΐου 2009 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός, 

Αποτελέσµατα  Χρήσεως, Κατάσταση Ταµειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτηµα) της εταιρικής 

χρήσης από 1.1 έως 31.12.2008 και της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.  

2) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 

31.12.2008.  

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2009 και καθορισµός 

της αµοιβής τους. 

4) Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5) Έγκριση συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αντιµισθίας και λοιπών παροχών 

εργαζοµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισµός και προέγκριση 

της αµοιβής τους για την περίοδο 2009-2010 και χορήγηση της κατά νόµο αδείας στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  

6) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008 και 7 του Ν. 

3016/2002.  

7) Τροποποίηση άρθρου 16 του Καταστατικού (αρµοδιότητες ∆Σ) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείµενο. 

8) ∆ιάφορες ανακοινώσεις.
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

 
Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω «ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΤΗΣ 31ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2009» καθώς και οι συνηµµένες επ’ αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 έως 41» είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της  21ης  Μαίου 2009. 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις ανωτέρω «ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  ΤΗΣ 31ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2009» καθώς και στις συνηµµένες επ’ 

αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 έως 41» είναι οι κ.κ.: Χ. ∆. Λαµπράκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος ∆.Σ., Σταύρος Π. Ψυχάρης, 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Νικόλας Γ. Πεφάνης, Μέλος ∆.Σ. και Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρικού Κέντρου και 

Θεόδωρος ∆. Ντόλος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου. 

 

 

Αθήνα, 21 ης Μαίου  2009 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

 

Χρήστος ∆. Λαµπράκης 

Α.∆.Τ.: Μ 154944 

Ο Αντιπρόεδρος 

του ∆.Σ. 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

Σταύρος Π. Ψυχάρης 

Α.∆.Τ.: Χ 214638 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

Επιχειρηµατικού 

Κέντρου 

 

 

 

 

Στέργιος Γ. Νέζης 

Α.∆.Τ.: Ξ 305492 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

Εταιρικού Κέντρου  

 

 

 

 

 

Νικόλας Γ. Πεφάνης 

Α.∆.Τ. Ξ 199212 

 

Ο ∆ιευθυντής 

Λογιστηρίου 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος ∆. Ντόλος 

Α.∆.Τ.: ΑΕ 103596 

Α.Μ.0001984 Α΄ΤΑΞΗΣ 

 
 

 


