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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 

 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2012 (01.01.2012- 31.12.2012), είναι εκείνη 

που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. κατά την συνεδρίαση 

αυτού της 26ης Μαρτίου 2013 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dol.gr, όπου 

και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 

 
 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 

 

http://www.dol.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) 

20. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

21. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
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29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2012 ΚΑΙ 30.06.2012 

41. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2012-31.12.2012 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 



 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύμφωνα με το εδ. γ παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ: 

 

1. Σ. Π. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Π. Σ. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και  

3. Ν. Γ. Πεφάνης, Εκτελεστικό Μέλος και Γενικός Διευθυντής Εταιρικού Κέντρου  

 

υπό την ως άνω ιδιότητά μας και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας Η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΔΟΛ ΑΕ) δηλώνουμε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

 

• οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 

2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και 

των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 

• η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και ειδικότερα την 

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

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου  2013 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Σταύρος Π. Ψυχάρης 

Α.Δ.Τ.: Χ 214638 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

και Γενικός Διευθυντής 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 

 

 

Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης 

Α.Δ.Τ.: ΑΗ 042414 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 και Γενικός Διευθυντής  

Εταιρικού Κέντρου  

 

 

 

Νικόλας Γ. Πεφάνης 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121745  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ επί 

των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 

Δεκεμβρίου 2012 καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν.3873/2010 και τις 

επ’ αυτών εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Η Έκθεση περιέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους θεματικές 

ενότητες που είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω θεσμικό πλαίσιο, και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις 

σχετικές αναγκαίες κατά Νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση για τη δραστηριότητα της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ (εφεξής καλούμενης για 

λόγους συντομίας «Εταιρεία» ή «ΔΟΛ ΑΕ») κατά την εν λόγω χρονική περίοδο καθώς και του Ομίλου ΔΟΛ. 

Επομένως η Έκθεση αυτή πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και 

του Ομίλου της περιόδου 1.1.-31.12.2012, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές 

αρχές όπως αναφέρονται στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2012, στις οποίες 

παρατίθενται λεπτομερώς τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης, των εργασιών και των αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας και του Ομίλου ΔΟΛ. 

Επιπρόσθετα, η Ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνει ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιμήσεις για το Α’ 

εξάμηνο της χρήσης 2013. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη 

δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου, σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές. 

 

Σημαντικά γεγονότα της περιόδου 1.1.2012 -31.12.2012 

 

Η επιδείνωση των ήδη επιβαρυμένων οικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά, η παρατεινόμενη ύφεση και το 

επίμονο δημοσιονομικό αδιέξοδο είχαν για τρίτη χρονιά άμεση και έντονη αρνητική επίπτωση στην εγχώρια 

οικονομική δραστηριότητα με αποτέλεσμα το ΑΕΠ, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία 12μήνου 2012 της ΕΛ.ΣΤ.Α. να 

συρρικνωθεί με ρυθμό 6,7% το 2012 μετά από συρρίκνωνση κατά 6,9% το 2011, αντανακλώντας την υποχώρηση 

της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Αντίστοιχα επηρεάστηκε και η απασχόληση δεδομένου ότι σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤ.Α. το γ΄τρίμηνο του 2012 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,8% παρουσιάζοντας 

πολύ μεγάλη επιδείνωση έναντι του 17,7% που είχε καταγραφεί το ίδιο διάστημα του 2011. 

Το ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η διαρκώς επιδεινούμενη ύφεση επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση 

των προϊόντων και τις επιδόσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων του εγχώριου κλάδου των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και επέτειναν τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο επιδεινούμενος ρυθμός μείωσης της κυκλοφορίας των εντύπων, ο σημαντικός 

περιορισμός της διαφημιστικής δαπάνης για τρίτη χρονιά, η αύξηση των επισφαλειών και η επακόλουθη μεγάλη 

μείωση της ρευστότητας επηρέασαν αρνητικά τις εργασίες και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΔΟΛ.  
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Εντούτοις, παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος διατήρησε την πρωτοπόρο θέση του στον κλάδο 

των ΜΜΕ και παρέμεινε προσηλωμένος στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης, οι βασικοί άξονες του οποίου 

αφορούν στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κλάδου ηλεκτρονικής ενημέρωσης με την καθιέρωση των 

ψηφιακών εκδόσεων, την επέκταση της αυτοματοποίησης, τη διακοπή έκδοσης ή και την πώληση ζημιογόνων 

εντύπων, τη μείωση του κόστους έκδοσης και εκτύπωσης των εφημερίδων μέσω της επανεξέτασης των εκδοτικών 

δαπανών βάσει των νέων δεδομένων της αγοράς, την περικοπή των διαχειριστικών και διοικητικών δαπανών και 

την αναδιάρθρωση του ομίλου μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών. 

 

 

Επισκόπηση των γενικών επιδόσεων της Εταιρείας και του Ομίλου 

 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και συνεχιζόμενη ύφεση στην αγορά το 2012 είχε σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Η ύφεση συνεχίζει να πλήττει μεγάλες κατηγορίες διαφημιζόμενων στον Τύπο (τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανίες, 

καταναλωτική πίστη, κινητή τηλεφωνία, αγορά ακινήτων, δημόσιες επιχειρήσεις, διαρκή καταναλωτικά αγαθά κλπ) 

με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην συνολική εγχώρια διαφημιστική δαπάνη και με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο 

στη ρευστότητα του κλάδου και στο ύψος των επισφαλειών. 

Σύμφωνα με την εταιρεία μετρήσεων Media Services AE, στην εγχώρια αγορά το 2012 καταγράφηκε μεγάλη 

μείωση 28% στη συνολική διαφημιστική δαπάνη, η οποία, μετά την αφαίρεση των φόρων, των προμηθειών των 

διαφημιστικών εταιρειών, της αυτοδιαφήμισης και των συμψηφισμών, διαμορφώθηκε το 2012 σε 692 εκατ. ευρώ 

έναντι 972,8 εκατ. ευρώ το 2011. Η τη διαφημιστική δαπάνη προς την τηλεόραση μειώθηκε κατά 16,4% και 

διαμορφώθηκε σε 259,3 εκατ. ευρώ, προς το ραδιόφωνο μειώθηκε κατά 26% και έφθασε τα 36,1 εκατ. ευρώ, προς 

τα περιοδικά μειώθηκε κατά 39,3% και διαμορφώθηκε σε 236,6 εκατ. και τέλος προς τις εφημερίδες μειώθηκε κατά 

28,5% και περιορίστηκε σε 160,1 εκατ. ευρώ. Η συρρίκνωση αυτή που εντείνεται ακόμη και μετά την αισθητή 

πτώση της αγοράς κατά 15,9% το 2011, διατηρεί τη μεγάλη πίεση στις πωλήσεις διαφημιστικού χώρου και χρόνου 

με αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα αλλά και τους όρους είσπραξης των απαιτήσεων. 

Δεδομένου ότι το 2012 τα διαφημιστικά έσοδα αποτελούσαν το 16,4% και 27% των συνολικών πωλήσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα (έναντι 19,5% και 32,1% των συνολικών πωλήσεων του 2011), η περαιτέρω 

πτώση της διαφημιστικής δαπάνης αποδυνάμωσε τον τομέα αυτό ως παράγοντα αύξησης  των συνολικών εσόδων 

και τόνωσης των αποτελεσμάτων τόσο του Ομίλου όσο και της Μητρικής Εταιρείας. 

 

Αντίστοιχα το 2012 τα έσοδα κυκλοφορίας αποτελούσαν το 45,2% και 64,6% των συνολικών πωλήσεων του 

Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα (έναντι 43,1% και 56% των συνολικών πωλήσεων του 2011), και η σημαντική 

μείωσή τους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας. 

Οι κυκλοφορίες των έντυπων μέσων υπέστησαν πιέσεις αφενός λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των 

αναγνωστών, που αρχικά επέδρασε στην αγορά δεύτερου τίτλου (μείωση «διπλαναγνωστών»), αφετέρου δε λόγω 

της συνεχιζόμενης μεταστροφής των προτιμήσεων μερίδας των καταναλωτών προς τα νέα μέσα ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης. Στην εγχώρια αγορά, σημαντική πτώση κατέγραψε η κυκλοφορία φύλλων των εφημερίδων το 2012 

συγκριτικά με το 2011, όπου οι πωλήσεις των κυριακάτικων εφημερίδων μειώθηκαν κατά 10,4% και των 
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απογευματινών κατά 26,5%. Στην πτώση των πωλήσεων του κλάδου των απογευματινών και κυριακάτικων 

εφημερίδων, πέραν της μείωσης των πωλήσεων ανά τίτλο επέδρασε και η αναστολή έκδοσης το 2012 μεγάλης 

απογευματινής εφημερίδας. Ειδικά ως προς τις εφημερίδες του ΔΟΛ, το μεν «ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ» διατήρησε την 

θέση του στην αγορά παρά την σημειωθείσα  μείωση των ετησίων πωλήσεών του κατά 7,3%, η δε απογευματινή 

εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σημείωσε μικρή βελτίωση της ετήσιας κυκλοφορίας κατά 2,7% και διατήρησε την πρώτη 

θέση στη σχετική αγορά του με σημαντική αύξηση του μεριδίου του. 

 

Το 2012 η κυκλοφορία των περιοδικών συνέχισε να κινείται πτωτικά. Οι μειώσεις κυκλοφορίας ανά κατηγορία 

κυμάνθηκαν από 18,4% για τα ποικίλης ύλης έως 74,5% για τα περιοδικά διακόσμησης. Η πτώση αυτή οφείλεται 

τόσο στην μείωση της κυκλοφορίας κάθε τίτλου όσο και στην αναστολή έκδοσης  αρκετών τίτλων, ορισμένοι από 

τους οποίους είχαν κατά το παρελθόν επιτυχημένη παρουσία στην αγορά. Η μόνη κατηγορία περιοδικών που 

αύξησε τους τίτλους της το 2012 ήταν τα τηλεοπτικά περιοδικά. 

Στους κλάδους περιοδικών που δραστηριοποιείται ο όμιλος, τα γυναικεία περιοδικά παρουσίασαν μείωση 

κυκλοφορίας 23,4%, τα περιοδικά υγείας 22,7%, τα τηλεοπτικά 23,1% και τα περιοδικά για γονείς μείωση 43,8%. 

Παράλληλα όλοι οι λοιποί κλάδοι των περιοδικών σημείωσαν μείωση πωλήσεων (τα ανδρικά 29,7%, τα περιοδικά 

γνώσεων 58%, αυτοκινήτου 22,8%, υπολογιστών 64,5%, ήχου και εικόνας 66,7%, διακόσμησης 74% κλπ), ενώ το 

2012 εξέλιπαν από την αγορά ειδικές κατηγορίες εντύπων όπως τα περιοδικά γάμου, γνώσεων για παιδιά, computer 

gaming, ταξιδιών και διακοπών. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους των περιοδικών που κατά κανόνα παρουσίασαν συγκριτικά μικρές 

απώλειες, ειδικά δε τα έντυπα του Ομίλου συγκαταλέγονται ανάμεσα στους τίτλους με τις μικρότερες απώλειες 

στον κλάδο τους (Marie Claire πτώση 15% και Cosmopolitan πτώση 18,9% έναντι 23,4% της σχετικής αγοράς 

τους, Vita πτώση 12,7% έναντι 22,7%, Mommy πτώση 25,7% έναντι 43,8% της σχετικής αγοράς του, ενώ 

εξαίρεση ήταν το περιοδικό TV Zapping με πτώση 42,7% έναντι πτώσης 23,1% της σχετικής αγοράς του, η οποία 

όμως ήταν η μόνη που στο 2012 προστέθηκαν νέοι τίτλοι. 

Οι συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο των ΜΜΕ για μία ακόμη χρονιά περιόρισαν δραματικά τη 

ρευστότητα των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησής τους με το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, 

ο περιορισμός δε της πιστωτικής επέκτασης εκ μέρους των τραπεζών οδήγησε σε αυξανόμενη έλλειψη κεφαλαίων 

και σε υπέρμετρη αύξηση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης. 

Τα ανωτέρω οδήγησαν σε μια πρωτοφανή μείωση των αποτελεσμάτων των εταιρειών ΜΜΕ. 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες του 2012 και τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ο Όμιλος διατήρησε την κορυφαία 

θέση στην ελληνική αγορά και παραμένει σήμερα το σημαντικότερο επιχειρηματικό συγκρότημα στο χώρο των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. 

 

Ανάλυση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων Ομίλου 

 

Ο Όμιλος ΔΟΛ είναι μια διαφοροποιημένη επιχείρηση στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που 

συγκροτείται από: 
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 τον εκδοτικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η μητρική εταιρεία με την έκδοση των έντυπων 

εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΑ ΝΕΑ και ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ με τα ένθετα περιοδικά τους και 

τις αυτόνομες εκδόσεις τους, την ημερήσια έκδοση της ψηφιακής εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ και των περιοδικών 

VITA, MOMMY, MARIE CLAIRE και ΓΑΜΟΣ, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ που εκδίδει, τους 

τίτλους της WALT DISNEY και οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες MELLON ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ και HEARST ΔΟΛ 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ που εκδίδουν τα περιοδικά TV ZAPPING και COSMOPOLITAN αντίστοιχα. 

 

 τις στρατηγικές συμμετοχές στον ευρύτερο κλάδο των ΜΜΕ και ειδικότερα:  

 

 στον τομέα των εκτυπώσεων που περιλαμβάνονται οι εταιρείες ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ, η μεγαλύτερη 

εταιρεία βιομηχανικών εκτυπώσεων στην ελληνική αγορά και η MULTIMEDIA AE που δραστηριοποιείται στις 

ψηφιακές προεκτυπώσεις. 

 

 στον τομέα των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων που περιλαμβάνονται η θυγατρική εταιρεία ΔΟΛ 

DIGITAL ΑΕ, που δραστηριοποιείται στη λειτουργία της πρώτης και μεγαλύτερης ελληνικής πύλης στο 

διαδίκτυο (www.in.gr) η οποία με την αυξανόμενη συμμετοχή της στα συνολικά μεγέθη του Ομίλου, θεωρείται 

στρατηγικής σημασίας με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων ψηφιακής ενημέρωσης και η 

από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM AE που εκμεταλλεύεται  το 

ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM 99,5. 

 

 στον τομέα λοιπών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνεται η θυγατρική εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών 

εκπομπών STUDIO ΑΤΑ AE 

 

επιπλέον στον κλάδο των ΜΜΕ η ΔΟΛ ΑΕ διατηρεί στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις στις εταιρείες: 

 ΑΡΓΟΣ ΑΕ, που δραστηριοποιείται σε δίκτυα διανομής τύπου 

 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού MEGA CHANNEL 

 ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ που εκδίδει την εφημερίδα ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ της Θεσσαλονίκης 

 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ που δραστηριοποιείται στις εκδόσεις βιβλίων και διαθέτει δίκτυο βιβλιοπωλείων 

 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ που είναι ιδιοκτήτρια τηλεοπτικών studios και ασχολείται με 

τηλεοπτικές παραγωγές 

 

http://www.in.gr/
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(*) Μετά την αφαίρεση των ενδο-ομιλικών συναλλαγών 

 

Το 2012 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 27% έναντι του 2011 και αυτό οφείλεται στη 

μείωση των πωλήσεων που κατέγραψαν όλοι οι τομείς δραστηριότητάς του. Ειδικότερα, η εξέλιξη των πωλήσεων κατά 

τομέα δραστηριότητας είχε ως εξής: 

Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν οι πωλήσεις του τομέα Λοιπών Δραστηριοτήτων με μείωση πωλήσεων 50% που 

οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη πτώση του κύκλου εργασιών της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών STUDIO ATA 

AE. Η πτώση αυτή απεικονίζει την παρατεινόμενη ύφεση στην τηλεοπτική αγορά και στη ζήτηση υπηρεσιών 

τηλεοπτικών παραγωγών. 

Οι πωλήσεις του εκδοτικού τομέα παρουσίασαν μείωση κατά 24,6% που αντανακλά τόσο την πτώση των εσόδων της 

κυκλοφορίας όσο και της διαφήμισης των εντύπων. Σημειώνεται και ότι το α’ πεντάμηνο του 2011 τα έσοδα του 

εκδοτικού κλάδου περιελάμβαναν την αθλητική εφημερίδα «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ», η οποία τον Ιούνιο του 2011 

πωλήθηκε σε τρίτους. Οι εφημερίδες του ΔΟΛ, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και «ΤΑ ΝΕΑ» καθώς και τα περιοδικά που 

εκδίδει ο Όμιλος στο σύνολο τους διατήρησαν τις διακεκριμένες θέσεις τους τόσο από άποψη κυκλοφορίας και 

αναγνωσιμότητας όσο και από άποψη προσέλκυσης διαφημιστικής δαπάνης, σε επίπεδο όμως εσόδων υπέστησαν τις 

σημαντικές πτωτικές πιέσεις που επικράτησαν σε όλο τον κλάδο κατά τη χρήση 2012. 

Ο εκτυπωτικός κλάδος παρουσίασε μείωση εργασιών κατά 10% η οποία αποτυπώνει τόσο την μείωση εκτυπωτικών 

εργασιών εφημερίδων και περιοδικών όσο και τη μείωση ζήτησης διαφημιστικών φυλλαδίων. 

Τέλος, λόγω της πώλησης του 36% της εταιρείας του τουριστικού κλάδου EUROSTAR AE σε τρίτους το πρώτο τρίμηνο 

του 2011 και διατήρησης μειοψηφικής συμμετοχής 15%, η εταιρεία, που αποτελούσε αρχικά το 100% και μετέπειτα το 

51% της δραστηριότητας του τουριστικού κλάδου, δεν συμμετέχει πλέον στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ ΑΕ. 

Πωλήσεις (*) Αποτελέσματα προ 
φόρων 

1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 1.1.- 
31.12.2012 

1.1.- 
31.12.2011Τομείς Δραστηριότητας 

σε εκατ. 
ευρώ % σε εκατ. 

ευρώ % σε εκατ. 
ευρώ 

σε εκατ. 
ευρώ 

Εκδοτικός τομέας 62,36 65 82,68 66 -21,02 -30,76 

Εκτυπωτικός τομέας 27,28 29 30,32 24 -8,15 -9,98 

Τουριστικός τομέας 0,00 0 2,57 2 0,00 -1,47 

Τομέας ηλεκτρονικών και 
ψηφιακών μέσων 3,03 3 3,53 3 -0,85 -0,71 

Τομέας λοιπών δραστηριοτήτων 3,37 3 6,71 5 -2,46 -4,98 

Σύνολο  96,04 100 125,81 100 -32,48 -47,90

http://tovima.dolnet.gr/
http://ta-nea.dolnet.gr/
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Ανάλυση κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου  

Κύκλος 
Εργασιών 

Μικτό Κέρδος 
προ αποσβέσεων 

Λειτουργικά 
Αποτελέσματα      

ΕΒΙTDA  

Αποτελέσματα 
προ φόρων  Τομέας Επωνυμία εταιρείας 

 % 
Συμμετοχής 
Ομίλου 

Μέθοδος 
Ενοπ/σης 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Δημοσιογραφικός 
Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ 100,00% Ολική 58,23 76,33 20,06 20,67 -11,97 -39,07 -19,13 -46,48 

Νέα Ακτίνα ΑΕ 50,50% Ολική 2,61 3,16 1,05 1,45 -0,20 -0,07 -0,24 -0,10 

Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ 50,00% Αναλογική 1,35 1,85 0,54 0,77 -0,17 -0,05 -0,17 -0,06 

Μικρές Αγγελίες ΑΕ 33,33% Αναλογική 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μέλλον Group AE 50,00% Αναλογική 2,17 4,24 0,71 1,33 -0,26 -0,69 -0,29 -0,69 

Εκδοτικός 

Σύνολο Τομέα 64,36 85,58 22,36 24,22 -12,60 -39,88 -19,83 -47,32 

Multimedia AE 100,00% Ολική 2,37 3,87 -0,51 -0,45 -1,51 -1,71 -1,86 -2,21 

Ν. Λιάπης Βιβλιοδετική ΑΕ 25,50% Αναλογική 1,17 0,51 0,21 0,02 0,07 -0,08 0,03 -0,17 

Συσκευασίες ΙΡΙΣ ΑΕ 25,50 Αναλογική 0,54 0,29 -0,04 -0,06 -0,08 -0,08 -0,09 -0,08 

Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ 50,00% Αναλογική 32,68 36,76 2,56 2,86 -0,52 -1,65 -6,22 -7,53 

Εκτυπωτικός 

Σύνολο Τομέα 36,76 41,43 2,22 2,37 -2,04 -3,51 -8,14 -9,98 

Eurostar AE (1) 0,00% - 0,00 2,62 0,00 -0,67 0,00 -1,36 0,00 -1,47 
Τουριστικός 

Σύνολο Τομέα 0,00 2,62 0,00 -0,67 0,00 -1,36 0,00 -1,47 

ΔΟΛ Digital ΑΕ 84,22% Ολική 2,64 3,29 1,18 1,06 0,18 0,37 -0,22 0,00 

Ραδιοφωνικέs Επιχειρήσειs 
ΒΗΜΑ FM Α.Ε 50,00% Αναλογική 0,58 0,56 -0,28 -0,25 -0,59 -0,67 -0,63 -0,71 

Ηλεκτρονικών 
και ψηφιακών 

μέσων 

Σύνολο Τομέα 3,22 3,84 0,90 0,81 -0,41 -0,30 -0,85 -0,71 

Ελληνικά Γράμματα ΑΕ 100,00% Ολική 0,17 1,33 -0,21 -1,37 -0,44 -2,56 -1,01 -3,08 

Studio ATA AE 99,30% Ολική 3,36 5,62 0,15 0,02 -0,61 -1,06 -1,46 -1,90 
Λοιπών 
δραστη-
ριοτήτων 

Σύνολο Τομέα 3,53 6,95 -0,06 -1,34 -1,05 -3,63 -2,47 -4,98 

Σύνολο Ομίλου 107,87 140,42 25,42 25,40 -16,10 -48,68 -31,29 -64,47

Μείον εγγραφές Ενοποίησης  -11,83 -14,60 0,00 -0,02 -1,19 9,44 -1,19 16,57 

Σύνολο Ομίλου (μετά από εγγραφές ενοποίησης ) 96,04 125,82 25,42 25,37 -17,29 -39,24 -32,48 -47,90

(*) ποσά σε εκατ. ευρώ. 

 

 

(1) τον Μάρτιο 2011 η ΔΟΛ ΑΕ πώλησε συμμετοχή της 36% στην EUROSTAR AE και διατήρησε ποσοστό 15%. Στα ενοποιημένα στοιχεία του 

2011 ενοποιείται μόνο το α΄ τρίμηνο της EUROSTAR AE, ενώ η εταιρεία δεν συμμετέχει στα ενοποιημένα στοιχεία του 2012. 
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Μητρική Εταιρεία 

 

Το 2012 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 58,2 εκατ. ευρώ έναντι 76,3 εκατ. ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας μείωση 

κατά 18,1 εκατ. ευρώ (23,7%). 

Ειδικότερα κατά τη χρήση 2012 συγκριτικά με τη χρήση 2011: 

Τα έσοδα από κυκλοφορία, που αφορούν στις πωλήσεις των εφημερίδων, των ενθέτων τους, και των περιοδικών της 

εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 37,6 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 5,1 εκατ. ευρώ (μείωση 12%) και τα έσοδα από 

διαφημιστικές καταχωρήσεις διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 8,7 εκατ. ευρώ (μείωση 35,7%). Η 

εταιρεία δεν συνέχισε τις πωλήσεις αυτονόμων βιβλίων ή σειρών το 2012, τα έσοδα της οποίας διαμορφώθηκαν σε 43 

χιλ. ευρώ για το 2012 έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το 2011. Τα λοιπά έσοδα (παρεχόμενες υπηρεσίες, πωλήσεις 

υποπροϊόντων) διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,6 εκατ. ευρώ έναντι του 2011 (μείωση 24,5%), 

λόγω της σημαντικής μείωσης στα έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Το κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) το 2012 διαμορφώθηκε σε 38,2 εκατ. ευρώ (65,5%) επί του κύκλου 

εργασιών έναντι 55,7 εκατ. ευρώ το 2011 (72,9% επί του κύκλου εργασιών) και παρουσίασε μείωση 17,5 εκατ. ευρώ 

(31,4%). Η μείωση αυτή σε απόλυτο μέγεθος είναι αντίστοιχη με τη μείωση των πωλήσεων, ως ποσοστιαία μείωση 

όμως υπερβαίνει κατά 7,7% την ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων. 

Στην διαμόρφωση του μειωμένου κόστους παραγωγής προ αποσβέσεων συνέβαλαν η σημαντική μείωση του κόστους 

μισθοδοσίας κατά 6,5 εκατ. ευρώ (30,3%), η μείωση των αμοιβών και παροχών τρίτων κατά 5,7 εκατ. ευρώ (23,5%) 

που περιλαμβάνει τα κόστη προεκτύπωσης και εκτύπωσης των εντύπων και σε μεγάλο βαθμό συνδιακυμαίνεται με τις 

πωλήσεις τους, ενώ το κόστος α΄ υλών και εμπορευμάτων (αυτόνομες πωλήσεις και ένθετα) παρουσιάζει μεγάλη 

μείωση 4,2 εκατ. ευρώ (72,5%) που αποδίδεται κυρίως στη παύση των αυτονόμων εκδόσεων αλλά και στη μείωση του 

κόστους αγοράς των εμπορευμάτων και τον περιορισμό των προσφορών. 

 

Το μικτό κέρδος προ αποσβέσεων το 2012 παρέμεινε κατ’ ουσίαν αμετάβλητο στο επίπεδο του 2011 (20,1 εκατ. το 

2012 έναντι 20,7 εκατ. το 2011) αλλά εμφανίζεται ποσοστιαία αυξημένο από 27,1% το 2011 σε 34,4% το 2012 λόγω 

της συγκριτικά μικρότερης μείωσης του κόστους πωληθέντων προ αποσβέσεων έναντι του κύκλου εργασιών. 

 

Τα λοιπά καθαρά (μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) λειτουργικά έσοδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

καθαρά έσοδα από τις στρατηγικές επενδύσεις της Εταιρείας στους κλάδους των ΜΜΕ, το 2012 διαμορφώθηκαν σε 

θετικό αποτέλεσμα 1 εκατ. έναντι ζημίας 3,4 εκατ. το 2011. Σημειώνεται ότι στα μεγέθη του 2011 περιλαμβάνεται το 

έσοδο ύψους 1,12 εκατ. ευρώ από την πώληση της αθλητικής εφημερίδας «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και η πρόβλεψη 

χορήγησης εγγύησης επί δανειακής σύμβασης θυγατρικής εταιρείας ύψους 6,3 εκατ. ευρώ. 

 

Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) της Εταιρείας το 2011 παρουσίασαν αισθητή μείωση κατά 3,8 εκατ. ευρώ (31%) 

και διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ (14,5% επί του κύκλου εργασιών) έναντι 12,3 εκατ. ευρώ (16% επί του κύκλου 

εργασιών). Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 1,5 εκατ. ευρώ ή 26,5% 

(4,2 εκατ. το 2012 έναντι 5,7 εκατ. το 2011), τον περιορισμό των αμοιβών τρίτων κατά 0,7 εκατ. ή 29,7% (1,7 εκατ. το 
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2012 έναντι 2,4 εκατ. το 2011) και τη μείωση των λοιπών δαπανών κατά 1,3 εκατ. ευρώ ή 69,3%, οποία οφείλεται 

κυρίως στην εγγραφή πρόβλεψης επισφάλειας από πώληση στοιχείου του ενεργητικού ύψους 1 εκατ. ευρώ το 2011. 

 

Τα έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) της Εταιρείας το 2012 σημείωσαν σημαντική μείωση και διαμορφώθηκαν σε 20 

εκατ. ευρώ, περιορισμένα κατά 6,4 εκατ. (ή 24,2%) έναντι του 2011. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στη μείωση των 

προμηθειών κατά 2,9 εκατ. ή 19,5% που αφορά σχεδόν στο σύνολό της  προμήθειες του πρακτορείου διανομής Τύπου, 

οι οποίες συνδιακυμαίνονται με τις μεταβολές των πωλήσεων εφημερίδων και περιοδικών, στη μείωση της μισθοδοσίας 

κατά 1,2 εκατ. ή 26,7% και στον περιορισμό της διαφημιστικής προβολής των εντύπων κατά 1 εκατ. ευρώ ή 37,6%. 

Επίσης, τα έξοδα διοίκησης το 2011 είχαν επιβαρυνθεί με πρόσθετες προβλέψεις επισφαλειών ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, οι 

οποίες δεν επαναλήφθηκαν το 2012. 

Πάντως, παρά τη σημαντική μείωσή τους, τα έξοδα διάθεσης παρουσίασαν οριακή μόνο μείωση ως ποσοστό του κύκλου 

εργασιών (34,3% το 2012 έναντι 34,6% το 2011) λόγω της μεγάλης μείωσης των πωλήσεων της εταιρείας. 

 

Τα αποτελέσματα προ επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) της 

Εταιρείας το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημία 12 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 39,1 εκατ. ευρώ το 2011. Η μείωση των 

ζημιών οφείλεται αφ’ ενός στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και αφ’ ετέρου στην επιβάρυνση των 

λειτουργικών αποτελεσμάτων του 2011 με 17,7 εκατ. ευρώ λόγω απομείωσης αξίας συμμετοχών και με 6,3 εκατ. ευρώ 

λόγω εξοδοποίησης δοθείσας εγγύησης προς εταιρεία του Ομίλου. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (κυρίως τόκοι τραπεζικών δανείων) κατά τη χρήση 2012 διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. 

ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19%. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των 

περιθωρίων υπέρ το euribor (spread) που επέβαλαν οι τράπεζες ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης της ρευστότητας 

της αγοράς και του αυξημένου κινδύνου χρηματοδότησης  όσο και στην αύξηση των αντληθέντων τραπεζικών 

κεφαλαίων τα οποία το 2012 έφθασαν τα 78,6 εκατ έναντι των 70,5 εκατ. το 2011  (αύξηση 8,1 εκατ. ή 11,4%). 

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημία 19,1 εκατ. έναντι ζημίας 46,5 το 2011 και 

τα αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους διαμορφώθηκαν αντίστοιχα σε ζημία 19,3 εκατ. έναντι ζημίας 46,7 εκατ. 

ευρώ το 2011. Σημειώνεται συναφώς ότι τα αποτελέσματα του 2012 επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις συμμετοχών 

ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα  τα αναμορφωμένα αποτελέσματα της χρήσης 2011 επιβαρύνθηκαν με 

απομειώσεις συμμετοχών ύψους 17,7 εκατ. ευρώ και από εξοδοποίηση εγγυήσεως προς θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 

ύψους 6,3 εκατ. ευρώ. 

 

Όμιλος ΔΟΛ 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2012 ανήλθε σε 96 εκατ. ευρώ έναντι 125,8 εκατ. ευρώ το 2011 παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 23,6%. Ειδικότερα: 

 

• Από τις εταιρείες του εκδοτικού κλάδου τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των πωλήσεων (48,8%) κατέγραψε η 

εταιρεία ΜΕΛΛΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ. Η μητρική εταιρεία κατέγραψε μείωση πωλήσεων 23,7% (βλ. ανωτέρω), αντίστοιχα 

δε οι λοιπές εταιρείες του κλάδου κατέγραψαν επίσης μειώσεις (ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ 17% και HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 
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27%). Η πτώση των πωλήσεων του εκδοτικού κλάδου ήταν της τάξεως του 24,6% (20,3 εκατ. ευρώ) έναντι του 

2011 και αποτυπώνει την συνεχιζόμενη ύφεση της αγοράς εφημερίδων και περιοδικών καθώς και την μείωση της 

ζήτησης διαφημιστικού χώρου. 

• Ακολουθώντας την πορεία της εκδοτικής αγοράς, οι πωλήσεις των εταιρειών του εκτυπωτικού κλάδου συνολικά 

παρουσίασαν και αυτές μείωση κύκλου εργασιών πιεζόμενες από τη ύφεση που πλήττει στον κλάδο των εκδόσεων 

και τη διαφημιστική αγορά. Η βασική εταιρεία του κλάδου Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ κατέγραψε πτώση των πωλήσεων 

κατά 11% (8,1 εκατ. ευρώ) και η εταιρεία ψηφιακών προεκτυπώσεων Multimedia ΑΕ κατά 38,7% (1,5 εκατ. ευρώ). 

 

• Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων παρουσίασε μείωση κατά 14% (0,5 εκατ.) 

έναντι του 2011 κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων της ΔΟΛ DIGITAL AE, που επηρεάστηκαν από τη μεγάλη 

πτώση της διαφημιστικής αγοράς του κλάδου. Αντίθετα, τα έσοδα της ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM AE 

σημείωσαν μικρή άνοδο 4% (46 χιλ. ευρώ) έναντι του 2011 διατηρώντας στο επίπεδο του 2011 τα διαφημιστικά 

έσοδά τους και ενισχύοντάς τα με έσοδα ειδικών ενεργειών. 

 

• Επίσης, ο κλάδος των λοιπών δραστηριοτήτων παρουσίασε συνολικά μεγάλη μείωση στις πωλήσεις κατά 49,8% 

(3,4 εκατ. ευρώ) έναντι του 2011. Η εταιρεία Studio ATA ΑΕ κατέγραψε ιδιαίτερα μεγάλη μείωση πωλήσεων 

(40,2%) η οποία απεικονίζει την μεγάλη οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί και την 

κατακόρυφη πτώση της ζήτησης υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών. Παράλληλα, η εταιρεία Ελληνικά Γράμματα 

ΑΕ, που τέθηκε σε εκκαθάριση το 2010, παρουσίασε έναντι του 2011 κατακόρυφη μείωση του κύκλου εργασιών 

της κατά 87,2% (1,2 εκατ. ευρώ). 

 

Το ενοποιημένο μικτό κέρδος προ αποσβέσεων διατηρήθηκε αμετάβλητο σε 25,4 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το 

2011 με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται στο 26,5% έναντι 20,2% το 2011. Η βελτίωση αποδίδεται σε 

μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού του κόστους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

 

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημία 17,3 εκατ. έναντι ζημίας 

39,2 εκατ. ευρώ το 2011 και τα λειτουργικά αποτελέσματα μετά από αποσβέσεις, σε ζημία 22,8 εκατ. ευρώ έναντι 45,3 

για το 2011. Οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου οφείλονται κυρίως στις αντίστοιχες ζημίες της μητρικής εταιρείας ΔΟΛ 

ΑΕ και των εταιρειών του εκτυπωτικού κλάδου και αποδίδονται στην παρατεινόμενη μείωση της ζήτησης για προϊόντα 

και υπηρεσίες του κλάδου των εκδόσεων-εκτυπώσεων, λόγω της έντασης της οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η 

εγχώρια αγορά. Ο περιορισμός των λειτουργικών ζημιών είναι, επί πλέον των ανωτέρω, αποτέλεσμα της μείωσης του 

κόστους διοικητικής λειτουργίας κατά 4,3 εκατ. ευρώ και της μικρότερης κατά 8,9 εκατ. επιβάρυνσης των 

αποτελεσμάτων με κόστη απομείωσης και ζημίες ενσωμάτωσης συμμετοχών. 

Παρά τη επιβάρυνσή τους με χρηματοοικονομικό κόστος αυξημένο κατά 1,3 εκατ. ευρώ έναντι του 2011, τα 

αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου το 2012 διαμορφώθηκαν σε ζημία μικρότερη κατά 15,4 εκατ. έναντι του 2011 

(Ζημία 2012: 32,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 47,9 εκατ. ευρώ το 2011). Σημειώνεται επί πλέον ότι τα αποτελέσματα του 

2011 ενισχύθηκαν με κ’ερδη από την πώληση της συμμετοχής στις εταιρείες DIGITAL SHOPPING AE και EUROSTAR AE 
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(7,2 εκατ. και 1 εκατ. αντίστοιχα), από την οποία καταγράφηκαν στα ενοποιημένα αποτελέσματα έσοδα ύψους 8,2 

εκατ. ευρώ.  

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημία 31,7 εκατ. ευρώ έναντι 

ζημιών 49,9. εκατ. ευρώ το 2011. 

 

 

 

Συνοπτική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης 

 

Ο 'Όμιλος  Η Εταιρεία 
ποσά σε εκατ. ευρώ 

31.12.2012 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2011 % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Ενσώματα και άϋλα πάγια 87,92 56% 93,64 49% 44,95 26% 46,36 25% 

Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπές 
εταιρείες 11,07 7% 14,80 8% 91,13 52% 92,59 50% 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία  3,67 2% 3,71 2% 2,81 2% 3,96 3% 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 102,66 65% 112,15 59% 138,90 80% 142,91 78% 

Αποθέματα 9,59 6% 15,44 8% 2,54 1% 3,11 2% 

Εμπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις 43,22 28% 59,85 32% 31,58 19% 37,55 20% 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 0,02 0% 0,02 0% 0,02 0% 0,02 0% 

Χρηματικά διαθέσιμα 1,79 1% 2,15 1% 0,54 0% 0,08 0% 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 54,62 35% 77,46 41% 34,68 20% 40,76 22% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 157,28 100% 189,62 100% 173,58 100% 183,67 100% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -53,29 -34% -21,59 -11% 29,23 17% 48,57 26% 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 33,45 21% 38,31 20% 7,93 5% 12,22 7% 

Προβλέψεις 8,37 5% 10,43 5% 13,47 8% 15,18 8% 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17,80 12% 20,55 11% 16,66 9% 18,10 10% 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 59,62 38% 69,29 36% 38,06 22% 45,50 25% 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 100,57 64% 93,71 49% 70,74 41% 58,32 32% 

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  50,38 32% 48,21 25% 35,55 20% 31,28 17% 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 150,95 96% 141,92 74% 106,29 61% 89,60 49% 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 157,28 100% 189,62 100% 173,58 100% 183,67 100% 

 

Εκτενής ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων για τη χρήση του 2012 

παρατίθεται στις Σημειώσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρίας και του Ομίλου. 

Στις 31.12.2012 συγκριτικά με τις 31.12.2011 η εταιρεία εμφανίζει αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 11,6% (8,2 

εκατ. ευρώ), ο οποίος ανέρχεται σε 78,7 εκατ. ευρώ έναντι 70,5 εκατ. ευρώ το 2011. Τα ίδια κεφάλαια της Μητρικής 
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Εταιρείας αποτελούν το 17% του συνολικού παθητικού και ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια στις 31.12.2012 

διαμορφώθηκε στο 2,69:1 έναντι 1,45:1 το 2011. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ ανερχόμενος στις 31.12.2012 σε 134 

εκατ. ευρώ έναντι 132 εκατ. το 2011. 

 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 

 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το Α' εξάμηνο της χρήσεως 2013 

 

Στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ο Όμιλος ΔΟΛ είναι εκτεθειμένος σε σειρά 

χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων, που συνδέονται τόσο με τη γενικότερη 

οικονομική συγκυρία όσο και με τις ειδικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια εκδοτική αγορά. Το 

πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην πρόβλεψη και αντιστάθμισή τους επιδιώκοντας να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, χωρίς αυτό -

όπως είναι επόμενο- να είναι πάντα αποτελεσματικό. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος, με την 

επισήμανση ότι εκτός αυτών ενδεχομένως να ανακύψουν και νέοι (που επί του παρόντος δεν αναφέρονται είτε διότι 

στις παρούσες συνθήκες δεν είναι γνωστοί είτε διότι κρίνονται ως μη σημαντικοί) με επιπτώσεις στη μελλοντική 

κερδοφορία και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας και αναχρηματοδότησης έχει ενταθεί, κυρίως λόγω των συνθηκών μειωμένης 

ρευστότητας που επικρατούν στην τραπεζική αγορά και των περιορισμών που έχουν τεθεί στα όρια και τα κριτήρια 

1.1.-31.12.2012 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Δείκτες εξέλιξης (%)  
Κύκλου εργασιών -23,66% -23,72% 

Αποτελεσμάτων χρήσεως μετά από φόρους -36,53% 58,62% 

Συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων -17,05% -5,49% 
Περιθώριο κέρδους (%)  
Μικτού αποτελέσματος προ αποσβέσεων 26,47% 34,45% 

Αποτελεσμάτων περιόδου μετά από φόρους χρήσεως και αμοιβές Δ.Σ. -33,01% -33,21% 

Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (:1)  

Ξένα/ ίδια κεφάλαια -3,95 4,94 
Δείκτες ρευστότητας (:1)  
Γενική ρευστότητα 0,36 0,33 

Άμεση ρευστότητα 0,30 0,30 
Δείκτες χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης (%)  
Χρηματοοικονομικά έξοδα / μικτό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων  39,41% 29,62% 
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χρηματοδότησης. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργηθούν από έλλειψη 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχει δυνατότητα άντλησης τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση σε συνδυασμό με 

την προσπάθεια διατήρησης επαρκών ίδιων διαθεσίμων. 

 

 Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων στην παρούσα φάση της δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα 

μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Το σύνολο των έντοκων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων, είναι κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor) πλέον περιθωρίου. 

Οι επιπτώσεις στον Όμιλο από μία ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Ανάλυση ευαισθησίαs των Βραχυπρόθεσμων – Μακροπρόθεσμων Δανείων τηs Μητρικήs και του 

Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων 

 

Μητρική Όμιλοs 

  
  

Επιτόκιο 
Μεταβλητότητα

 Επιτοκίων 

Επίδραση στα
 κέρδη προ 
φόρων σε 
ευρώ 

Μεταβλητότητα 
 Επιτοκίων 

Επίδραση στα 
 κέρδη προ 

φόρων σε ευρώ 

0,50% 380.870,41 0,50% 650.218,13Ποσά περιόδου 1.1-
31.12.2012 

7,80% 

-0,50% -380.870,41 -0,50% -650.218,13

0,50% 367.220,72 0,50% 639.815,50Ποσά περιόδου 1.1-
31.12.2011 

6,80% 

-0,50% -367.220,72 -0,50% -639.815,50

Στον πίνακα δεν περιλαμβάνεται η θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τιs καταθέσειs. 

 

Στην παρούσα συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση αλλά και τη σοβαρή και 

επίμονη εγχώρια δημοσιονομική κρίση, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για την πορεία των επιτοκίων και 

των περιθωρίων στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια του 2013. Σχετικά πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

επιτόκια και ιδιαίτερα το euribor με βάση το οποίο δανείζεται ο Όμιλος εξακολουθούν να παραμένουν στάσιμα στα 

χαμηλά επίπεδα του 2009, όμως το συνολικό κόστος δανεισμού (euribor συν περιθώριο) λόγω της παρατεταμένης 

έλλειψης ρευστότητας εκ μέρους των τραπεζών και την αύξηση του δείκτη κινδύνου με τον οποίο χαρακτηρίζουν 

τις χρηματοδοτήσεις τους οι τράπεζες εξακολουθεί να υπόκειται σε σημαντικές αυξήσεις. Πληροφοριακά αναφέρεται 

ότι το μέσο σταθμικό επιτόκιο (πλέον περιθωρίου) των βραχυπροθέσμων δανείων του ΔΟΛ το 2012 διαμορφώθηκε 

σε 7,80% ενώ το 2011 ήταν 6,80 %. 

 

• Ο πιστωτικός κίνδυνος ελέγχεται ικανοποιητικά δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των πωλήσεων του Ομίλου 

(έσοδα από κυκλοφορία εντύπων) γίνεται με μέση πίστωση μικρότερη του μηνός, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

πωλήσεων διαφημιστικών καταχωρήσεων γίνεται με πίστωση 7 μηνών. Δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλους πελάτες, η χρηματοοικονομική κατάσταση και η πιστοληπτική ικανότητα των 

οποίων ελέγχεται τακτικά. Για το έτος 2013, εκτιμάται ότι η παρατεταμένη ύφεση στην αγορά θα αυξήσει τον 

πιστωτικό κίνδυνο καθώς και τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων από διαφημιστικές καταχωρήσεις. Παρά τα 
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μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο και την είσπραξη των επί πιστώσει πωλήσεων διαφήμισης, ο Όμιλος αναμένει 

να αντιμετωπίσει αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απατήσεις. 

 

• Ο συναλλαγματικός κίνδυνος επί του παρόντος θεωρείται αμελητέος δεδομένου ότι οι εταιρείες του Ομίλου 

πραγματοποιούν ελάχιστες εμπορικές και λοιπές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και δεν υφίστανται υπάρχουσες ή 

προσδοκώμενες σημαντικές ταμειακές ροές σε ξένο νόµισµα είτε από εμπορικές συναλλαγές, είτε από επενδύσεις σε 

χώρες του εξωτερικού. 

 

Επισημαίνεται ότι κάθε εταιρεία του Ομίλου ΔΟΛ υπόκειται σε ιδιαίτερους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους με 

διαφορετική βαρύτητα και επίδραση στην εξέλιξη των εργασιών της και των αποτελεσμάτων της, ανάλογα με τον τομέα 

στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα αυτοί έχουν και διαφορετική βαρύτητα για τη μελλοντική συνολική 

εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Παραπάνω έχει γίνει στάθμιση των κινδύνων αναφορικά με 

την επίδραση τους στη συνολική εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΔΟΛ. 

 

Επιπρόσθετα ο εκδοτικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος ΔΟΛ χαρακτηρίζεται από 

διαφόρους παράγοντες αβεβαιότητας και κινδύνων, κυριότεροι από τους οποίους είναι οι παρακάτω: 

• Το δημοσιογραφικό χαρτί: οι τιμές του οποίου υπόκεινται σε μεταβολές ανάλογα με την προσφορά και τη 

ζήτηση ενώ η συμβολή του στα συνολικά έξοδα παραγωγής των εκδοτικών εταιρειών του Ομίλου είναι σημαντική. 

Για τη διαχείριση του κινδύνου από τις μεταβολές των τιμών του δημοσιογραφικού χάρτου η Μητρική Εταιρεία έχει 

διενεργήσει σημαντικές επενδύσεις στην από κοινού ελεγχόμενη εκτυπωτική εταιρεία Ίρις Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ, που 

εξυπηρετεί το σύνολο των εκδοτικών εταιρειών του Ομίλου και εξειδικευμένα στελέχη της ασχολούνται 

αποκλειστικά με την προμήθεια χάρτου και τη διαχείριση των αποθεμάτων του. Οι συμφωνίες προμήθειας χάρτου 

που συνάπτει η εκτυπωτική εταιρεία με τους προμηθευτές της έχουν συνήθως ετήσια ισχύ με αποτέλεσμα να 

εξασφαλίζεται η επάρκεια χάρτου και να περιορίζεται στο ελάχιστο  ο κίνδυνος από ενδεχόμενη απότομη 

διακύμανση  της τιμής του  οφειλόμενη σε παροδική έλλειψή του στην αγορά εκτυπώσεων.. 

 Οι επενδύσεις της Μητρικής Εταιρείας σε εισηγμένα χρεόγραφα: (συμμετοχή στη συγγενή εταιρεία 

Τηλέτυπος ΑΕ και τις διαθέσιμες προς πώληση μετοχές της Microland AE), που υπόκεινται στον κίνδυνο μεταβολής 

των τιμών των εισηγμένων χρεογράφων. Ειδικότερα, σχετικά με τη συμμετοχή στην Τηλέτυπος ΑΕ σημειώνεται ότι 

αφορά σε στρατηγική συμμετοχή του Ομίλου και κατά πάγια τακτική αποτιμάται στην αξία κτήσεώς της, εκτός αν 

υπάρξουν ενδείξεις μόνιμης απομείωσης (σημαντικές ή παρατεταμένες μειώσεις της χρηματιστηριακής αξίας της). 

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας στον κλάδο της τηλεόρασης, η μητρική εταιρεία έχει ήδη προβεί σε μειώσεις 

της αξίας της συμμετοχής αυτής με βάση τα αποτελέσματα σχετικού ελέγχου απομείωσης. Οι λοιπές εταιρείες του 

Ομίλου δεν διατηρούν τέτοιου είδους συμμετοχές. 

• Η επιδεινούμενη επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας – μείωση της ζήτησης: εκτιμάται ότι θα 

εξακολουθεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διαμόρφωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης και στα έσοδα του 

Ομίλου ΔΟΛ, ενώ η παρατεινόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης θα συνεχίσει να πλήττει άμεσα τα έσοδα από 

την κυκλοφορία των εντύπων. 
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• Εντατικοποίηση του ανταγωνισμού: Ο ανταγωνισμός στην εγχώρια εκδοτική αγορά είναι οξύς και προέρχεται 

από άλλα έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά), τους ιστοχώρους, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλες μορφές 

μέσων ενημέρωσης όπως το direct marketing κλπ.  

• Μεταβολή των προτιμήσεων του κοινού – μετατόπιση σε άλλα μέσα: Τα έσοδά του Ομίλου επηρεάζονται 

από τον τρόπο µε τον οποίον οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι κατανέμουν τη 

δαπάνη τους. Η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης ανά μέσο μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνεται επί τη βάσει 

των προτιμήσεων του κοινού (κυκλοφορία – αναγνωσιμότητα – τηλεθέαση – ακροαματικότητα - επισκεψιμότητα), 

το διαθέσιμο εισόδημα ανά ηλικιακή ζώνη και από τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού 

μηνύματος ανά μέσο. Οι μεταβολές στις προτιμήσεις του κοινού και οι μετατοπίσεις του σε νέα μέσα (διαδίκτυο, 

κινητή τηλεφωνία, υπολογιστές-ταμπλέτες κλπ), όπως και οι μεταβολές στην αντίληψη των διαφημιστών για την 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσω του Τύπου εκτιμάται ότι θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα 

λειτουργικά έσοδα του Ομίλου. Ο Όμιλος ΔΟΛ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του τομέα της ψηφιακής 

ενημέρωσης και ήδη από το 1999 έως και σήμερα υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις. Οι προοπτικές του Ομίλου 

εξαρτώνται σε ένα βαθμό και από την επιτυχή ανάπτυξη του ψηφιακού κλάδου και τη δυνατότητα προσέλκυσης 

ικανοποιητικού ποσοστού της δαπάνης που κατευθύνεται στο μέσο αυτό. Για να αναπτυχθεί και να επιτύχει ο 

ψηφιακός τομέας του Ομίλου μακροπρόθεσμα, πρέπει μεταξύ άλλων, να συνεχίσει η διείσδυση του διαδικτύου και 

της ευρυζωνικότητας στην ελληνική αγορά, να προσελκυσθεί και να διατηρηθεί μόνιμη βάση τακτικών επισκεπτών 

και να εμπλουτισθεί το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρονται με τη ενσωμάτωση των 

διαρκώς εξελισσομένων τεχνολογιών του χώρου. Από την υλοποίηση αυτών των στόχων ο Όμιλος αναμένει 

σημαντικά οφέλη. 

 

• Εποχικότητα πωλήσεων: Τα έσοδα διαφήμισης είναι γενικά υψηλότερα στο δεύτερο και το τέταρτο τρίμηνο κάθε 

έτους και χαμηλότερα στο πρώτο και το τρίτο, αντίστοιχα προς την διακύμανση της καταναλωτικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη στον Όμιλο στα τρίμηνα της 

υψηλής εποχικότητας θα μπορούσε να έχει δυσανάλογη επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα του. 

 

Στοιχεία μετοχής 

 

Με βάση την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 20.12.2012 εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας 

για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων 

σε αναλογία 9 νέες μετοχές ανά 4 παλαιές με έκδοση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή έκδοσης 

0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης διενεργήθηκε στις αρχές του 2013 (κατά την περίοδο 

25.1.2013 έως 8.2.2013) και η αύξηση καλύφθηκε πλήρως.  

Η αναπροσαρμοσμένη (βάσει του συνολικού αριθμού των μετοχών μετά το reverse split σε αναλογία 1 νέας μετοχής 

ανά 8 παλαιές που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012) τιμή κλεισίματος  της μετοχής της ΔΟΛ ΑΕ την 31.12.2012 

ήταν 1,39 ευρώ, ήτοι 61,6% υψηλότερη έναντι της αντίστοιχα προσαρμοσμένης τιμής κλεισίματος της 31.12.2011 (0,86 

ευρώ). Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρίας την 31.12.2012 ανήλθε σε 14,42 εκατ. ευρώ έναντι 8,92 εκατ. ευρώ την 

31.12.2011. Η μέγιστη τιμή κλεισίματος της μετοχής το 2012  ανήλθε σε 1,66 ευρώ (21.8.2012) και  η ελάχιστη 

διαμορφώθηκε σε 0,80 ευρώ (10.1.2012 και 2.5.2012). 
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Η μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1,37 ευρώ που αντιστοιχεί 

σε μέση κεφαλαιοποίηση 14,2 εκατ. ευρώ έναντι μέσης σταθμισμένης τιμής 2,90 ευρώ και μέσης κεφαλαιοποίησης 30,1 

εκατ. ευρώ). Η πορεία της τιμής της μετοχής κατά τη διάρκεια του έτους κινήθηκε ανοδικά πριν σταθεροποιηθεί στο 

επίπεδο των 0,174 ευρώ προ του reverse split τον Ιούνιο του 2012 ή των 1,39 ευρώ μετά το reverse split. Κατά μέσο 

όρο διακινήθηκαν 2.245 μετοχές ανά χρηματιστηριακή συνεδρίαση, που αντιστοιχούν σε 0,022% επί του συνολικού 

αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και σε 0,217% επί των μετοχών που θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float). Η 

μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 3.085,16 ευρώ. 

 

Διανομή Μερίσματος Χρήσεως 2012 

 

Με βάση τα αρνητικά αποτελέσματα της εταιρείας της οικονομικής χρήσης 2011 και των σωρευμένων ζημιών των 

τελευταίων ετών, δεν υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος. 

 

Εκτιμήσεις και στόχοι για το Α εξάμηνο του 2013 

 

Κατά το Α εξάμηνο της χρήσης 2013 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν οι πτωτικές τάσεις που επικρατούν στην εκδοτική 

αγορά, δεδομένης της περαιτέρω συρρίκνωσης του επιπέδου των εισοδημάτων και των αυξημένων φορολογικών 

υποχρεώσεων που γεννώνται από την ανάγκη διαχείρισης του δημοσιονομικού αδιέξοδου της χώρας. Παράλληλα, λόγω 

της συνεχιζόμενης πτώσης της κατανάλωσης, η  συνολική αγορά της διαφήμισης εκτιμάται ότι θα κινηθεί επίσης με 

πτωτικούς ρυθμούς, αντανακλώντας τον περιορισμό των κονδυλίων που θα διατεθούν στην αγορά για τη διαφημιστική 

προβολή προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Ο ανταγωνισμός προβλέπεται ότι θα παραμείνει οξύς μεταξύ των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και θα συνεχίσει να 

εντείνεται από την ενισχυμένη παρουσία και την επέκταση της χρήσης των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, με κυριότερο 

το διαδίκτυο, η φορητότητα του περιεχομένου του οποίου διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς. Αυτό εκτιμάται ότι θα πιέσει 

περαιτέρω τα περιθώρια λειτουργικών κερδών και την αποδοτικότητα των εκδοτικών εταιρειών με περαιτέρω αρνητικές 

επιπτώσεις στη συνολική τους οικονομική κατάσταση. Μεταξύ των βασικών στόχων για την οικονομική χρήση 2013 

είναι ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η απαλλαγή του Ομίλου από μη αποδοτικές 

δραστηριότητες με γνώμονα τη διατήρηση ποιοτικών εντύπων και προϊόντων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

ενημέρωσης και την εκμετάλλευση της πολυετούς εμπειρίας του στον τομέα της έντυπης αλλά και της ψηφιακής 

ενημέρωσης, ώστε κατά την έξοδο από την κρίση, ο Όμιλος ΔΟΛ να παραμείνει ισχυρός και να διατηρήσει τη 

διακεκριμένη θέση του στην αγορά. Στο ίδιο πλαίσιο, το 2013 ο Όμιλος θα συνεχίσει τον δραστικό περιορισμό των 

ζημιογόνων δραστηριοτήτων και την εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν αποδοτικότερες δραστηριότητες 

στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής ενημέρωσης, στον οποίο ο Όμιλος 

επενδύει ήδη από το 1999 σημαντικά κεφάλαια και στον οποίο κατέχει σταθερά σημαίνουσα θέση. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 

 

Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2012 ανερχόταν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν δώδεκα 

χιλιάδων πεντακοσίων (3.112.500) ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς και διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες 

εβδομήντα πέντε χιλιάδες (10.375.000) κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών 

(0,30) του ευρώ έκαστη. Οι μετοχές είναι στο σύνολό τους εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην αγορά αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση». Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας εισηγμένες σε άλλη 

οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχουν κατηγορίες 

μετοχών οι οποίες συνδέονται με ειδικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Κατά τη χρήση 2012 δεν έχουν αποκτηθεί από την 

Εταιρεία ίδιες μετοχές. 

 

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος για τη μεταβίβαση άϋλων ονομαστικών μετοχών 

εισηγμένων στο Χ.Α. και δεν υφίστανται ειδικότεροι περιορισµοί από το Καταστατικό της Εταιρείας. Περαιτέρω, για τη 

μεταβίβαση των μετοχών δεν υφίσταται υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την Εταιρεία ούτε από άλλους 

μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική αρχή. 

 

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεως του Π.∆. 51/1992 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ 

των παλαιών μετόχων, η οποία καλύφθηκε πλήρως, την 25.2.2013 ο μόνος μέτοχος που κατείχε ποσοστό άνω του 5% 

του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας είναι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης με άμεσο ποσοστό 

92,085% (31.049.859 μετοχές): 

 

Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας η ύπαρξη άλλου μετόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου), ο οποίος να 

κατέχει αμέσως ή εμμέσως ποσοστό άνω του 5% της Εταιρείας. 

 

Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

∆εν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

∆εν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου ή στην άσκηση αυτού του 

δικαιώματος που να απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας 
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∆εν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές 

της. 

 

Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίηση του 

καταστατικού 

Οι διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας περί διορισµού και αντικατάστασης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 

2190/1920, όπως ισχύει. 

 

Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά 

ιδίων μετοχών 

Τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή σε μια 

πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου 

με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 

ήδη καταβληθεί. 

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 

 Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. γ, να 

αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά 

καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. 

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 28 παρ. γ και 31 παρ. δ του παρόντος, εφ' όσον τα 

αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες δύνανται, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες 

μετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό τη στήριξη 

της χρηµατιστηριακής τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. ∆εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. Η ως άνω εξουσία 

δεν έχει εκχωρηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της 

συμφωνίας αυτής 

Η Εταιρεία δεν έχει σε ισχύ τέτοια συμφωνία.  
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Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο 

ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες 

να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης. Σε περίπτωση απόλυσης καταβάλλεται η 

εκ του νόμου προβλεπόμενη αποζημίωση. . 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Στην Ελλάδα το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών 

κανόνων που προβλέπουν οι διατάξεις των νόμων 2190/1920, 3016/2002, Ν. 3091/2002, 3693/2008, 3884/2010 και 

του νόμου 3873/2010 που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των ανωτέρω νόμων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν. 3016/2002, 

Ν. 3091/2002 και 3693/2008), οι οποίες διαμορφώνουν το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και αποτελούν έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. 

Στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις επιταγές του Ν. 3873/2010, η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει 

υιοθετήσει ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) στον οποίο δηλώνει ότι υπάγεται με τις 

αποκλίσεις που περιγράφονται και αιτιολογούνται κατωτέρω. 

 

Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του 

Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής: 

Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι 

μετοχές της οποίας είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά. 

Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η 

Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει (πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων) και μια επί πλέον σειρά 

ειδικών πρακτικών και αρχών. Σε σχέση με τις πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική 

στιγμή αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις οποίες ακολουθεί σύντομη 

ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. 

 

Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάδειξη υποψηφίων μελών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση διακεκριμένης επιτροπής, η οποία να προΐσταται στη διαδικασία 

υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και να προετοιμάζει προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές των 

εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις 

αμοιβές αυτές είναι σταθερή και ήδη διαμορφωμένη. 
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Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν τηρείται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται 

σκόπιμη η δημιουργία της διάκρισης αυτής δεδομένης της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και ο Αντιπρόεδρος έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, 

καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. 

 

Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει διαμορφώσει και υιοθετήσει ακόμη ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της 

Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των μελών του και της Εταιρείας. 

Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά 

ιδρύματα) πριν το διορισμό τους στο Συμβούλιο. 

 

Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας 

αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και τη λειτουργία του. 

Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και των μη 

εκτελεστικών μελών του, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητείται η επίδοση και οι 

αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του ΔΣ, χωρίς την 

ύπαρξη «σινικών τειχών» μεταξύ των. 

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. ή την διαρκή 

επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται ως μέλη του Δ.Σ. 

πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες. 

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται 

ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. 

 

Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των 

επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. μέσω διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο 

ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή, ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου, άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Η διαδικασία 

αυτή δεν θεωρείται αναγκαία δεδομένης της οργανωτικής δομής της εταιρείας. 

 

Αμοιβές - Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών 

Δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά 

τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και 

κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και 
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για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής , ενόψει της δομής και 

λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα. 

Στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προβλέπεται ότι το ΔΣ μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή 

μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή 

γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του, καθώς τα 

τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

Η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών, χωρίς 

την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται Επιτροπή Αμοιβών. 

 

Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του ως άνω θεσμικού πλαισίου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Δεν 

υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία 

τους αρχίζει από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους και λήγει την ημέρα της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης του έτους της εξόδου τους. Εάν μέλος του Συμβουλίου είναι νομικό πρόσωπο, αυτό υποχρεούται να 

ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που 

ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την εν γένει 

προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 

ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 

110/17.5.2002). Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου Ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή 

για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό Ανεξάρτητο. Τα μέλη του ΔΣ 

είναι επανεκλέξιμα. 

Εφόσον μείνει κενή η θέση κάποιου συμβούλου πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή 

έκπτωσης από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι λιγότερα 

από τρία, οφείλουν να εκλέξουν αντικαταστάτη, ώστε να συμπληρωθεί η κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας 

του αντικατασταθέντος. Οι πράξεις όσων συμβούλων εκλέγονται μ' αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

αφορούν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική 

Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες. Εάν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απέχει αδικαιολογήτως από τις 

συνεδριάσεις του ΔΣ για έξι συνεχείς μήνες ή δεν αντιπροσωπευθεί σ' αυτές, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, από τη 

στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει  σχετική απόφαση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν 
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προσωπική ή αλληλέγγυη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 

2190/1920, αλλά ευθύνονται μόνον ατομικά από την εντολή που ανατέθηκε σ' αυτά. Για την άσκηση αγωγής κατά των 

μελών του Δ.Σ. για υπέρβαση εντολής ή παράβαση νόμου ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποφασίζει 

μόνον η Γενική Συνέλευση, τηρουμένων και των διατάξεων του Νόμου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο 

και τον Αντιπρόεδρό του. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γενικό Διευθυντή και μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο 

Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις 

συνεδριάσεις και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή κατά την απουσία του, τον 

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Χρέη γραμματέως του Συμβουλίου 

εκτελεί ένας από τους συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος που θα οριστεί από το Συμβούλιο. Κάθε σύμβουλος έχει μια 

ψήφο, εφόσον όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει και δεύτερη, εάν εξουσιοδοτηθεί 

εγγράφως. Στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δυο (2) ψήφοι, 

περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από 

αντιπρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Η εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες 

συνεδριάσεις.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 

είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη 

του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν από τη συνεδρίαση. Τη σύγκληση του ΔΣ μπορούν να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον 

Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 

αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά  ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό 

Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν 

τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας 

των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) και επιπλέον ένας από 

τους Συμβούλους, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι αυτοπροσώπως παρόντες δεν μπορεί 

να είναι μικρότερος από τρεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών και πιστοποιούνται με τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κανείς σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 

υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης στην οποία παρίστατο, έχοντας το δικαίωμα μόνον να ζητήσει να αναγραφεί στα 

πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και 

αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της και ενώπιον κάθε αρχής και είναι αρμόδιο να 

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, με την εξαίρεση μόνον των αποφάσεων, πράξεων και 

ενεργειών οι οποίες υπάγονται ρητά από το Νόμο και το Καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση όλων των 

δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που προσδιορίζονται ειδικά, με την 

εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογικές ενέργειες, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου και του 

Προέδρου ή σε πρόσωπα τρίτα. 

Η αμοιβή για κάθε μέλος του Δ.Σ. κατά συνεδρίαση, στην οποία το μέλος παρίσταται αυτοπροσώπως, ορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση η οποία χορηγείται 

για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας 

καθώς και οι διευθυντές της, μπορούν να ασκούν εκτός της εταιρείας και με οποιαδήποτε ιδιότητα, δραστηριότητα σε 

τομείς και κλάδους οι οποίοι υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, μόνο μετά από προηγούμενη ειδική απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης. 

Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, 

πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας  ή 

συζύγους των ανωτέρω καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, όπως και παροχή 

πιστώσεων προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται με 

την επιφύλαξη των εδαφίων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920. 

Δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή 

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται. 

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι άκυρες. 

 

Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι δωδεκαμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

Ψυχάρης Σταύρος του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στον Τύρναβο Λαρίσης το έτος 

1945, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ψυχάρης Παναγιώτης του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής, κάτοικος Π. Ψυχικού, γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 

1964, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος του Ελευθερίου, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1925, 

μη εκτελεστικό Μέλος 

Κορίτσας Νικόλαος του Χρήστου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Καρτάλης Ιωάννης του Θεμιστοκλέους, Δημοσιογράφος, κάτοικος Π. Ψυχικού, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, 

μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Μάνος Ιωάννης του Νικολάου, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1944, εκτελεστικό 

μέλος Δ.Σ. 

Νέζης Στέργιος του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο 

Αττικής, το έτος 1943, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
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Παράσχης Iωάννης του Νικολάου, Μηχανικός - Οικονομολόγος, κάτοικος Ψυχικού, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 

1960, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Πεφάνης Νικόλαος του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 

1958, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Πιμπλής Νικόλαος του Ευαρέστου, Δικηγόρος, κάτοικος Ψυχικού, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, εκτελεστικό 

μέλος Δ.Σ. 

Τριφύλλης Αντώνιος του Παναγιώτη, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα 

το έτος 1945, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Τσούτσουρα – Ψυχάρη Χριστίνα του Περικλή, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, 

εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. εκτείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα 

συγκληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2016, εκτός εάν ήθελε διαφορετικά η Γενική Συνέλευση. 

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2012 ορίσθηκαν σε τέσσερις, 

μία ανά τρίμηνο. Στις τακτικές συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Τέλος, προς αντιμετώπιση έκτακτων και 

ειδικών θεμάτων συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτες συνεδριάσεις. 

 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του Ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 27 Μαΐου 2010 Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 

αποτελούμενη από τα ακόλουθα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 

Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου (Πρόεδρος), 

Αντώνιος Τριφύλλης του Παναγιώτη (Μέλος) και 

Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου (Μέλος). 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της η  Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως βασικό έργο της, , την υποστήριξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στην άσκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων σχετικά με τη: 

• συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα των 

εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.  

• συμμόρφωση με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας της πληροφόρησης. 

• εξασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, των 

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των στοιχείων και πληροφοριών που προορίζονται για 

γνωστοποίηση. 

• εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της επάρκειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

• εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.  

• εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, επάρκειας και αντικειμενικότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012 συνεδρίασε 4 φορές σε πλήρη απαρτία. 
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Προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του, ο Τακτικός Ελεγκτής της 

Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει  μη 

ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με αυτή. 

 

 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε 

εταιρική υπόθεση, οι δε σύννομες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που απουσίαζαν ή 

διαφωνούν. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού 

της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ 

μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, έκτακτα δε στις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο. 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται, και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη 

συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με 

δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.  

Με εξαίρεση τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. 

 

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του (μέτοχο ή μη 

μέτοχο) που διορίζεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. 

Ανήλικοι και απαγορευμένοι εκ του νόμου καθώς και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους 

αντιπροσώπους τους. Συγκύριοι μετοχής πρέπει να υποδείξουν από κοινού έναν απ' αυτούς ο οποίος θα ασκήσει το 

δικαίωμα ψήφου. 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος έχων δικαίωμα ψήφου στα αρχεία του 

Συστήματος 'Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.). Κάθε κοινή μετοχή έχει 

δικαίωμα μίας ψήφου. 

 
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις εγκύρως σύμφωνα με τις απαρτίες και πλειοψηφίες που ορίζει 

ο νόμος. 

 

Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση επαρκούς, αποτελεσματικού και 

αποδοτικού Συστήματος Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων και των 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και τον εντοπισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των σημαντικότερων 

κινδύνων. 

Ως Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη 

Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρίας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 

λειτουργικών διαδικασιών της εταιρείας, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την συμμόρφωση με 

τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας έχει δύο βασικές παραμέτρους: 

α. τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της εταιρείας και 
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β. τις ειδικότερες δικλείδες ελέγχου που στοχεύουν στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της εταιρείας, 

της προστασίας των περιουσιακών της στοιχείων της, της αποτροπής και ανίχνευσης ατασθαλιών και 

λαθών και της ακρίβειας και πληρότητας των οικονομικών δεδομένων. 

 

Το Δ.Σ. παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την επανεξετάζει όταν αυτό απαιτείται. Επίσης 

επισκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρία και την 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Στην 

ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι ουσιώδεις έλεγχοι, οι χρηματοοικονομικοί και λειτουργικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι 

συμμόρφωσης και οι έλεγχοι των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου διατηρεί 

άμεση και τακτική επαφή με τους νόμιμους ελεγκτές για την ενημέρωσή του σχετικά με την λειτουργία του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη δημοσιοποίησης όλων των σημαντικών επιχειρηματικών κινδύνων που διατρέχουν την 

λειτουργία της Εταιρίας στις ετήσιες και ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της. 

Το Δ.Σ. οφείλει με έγγραφη δήλωσή του να πιστοποιεί στις ετήσιες και ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ότι η 

οικονομική κατάσταση της Εταιρίας απεικονίζεται με αντικειμενικό τρόπο. 

 

Η Εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου η οποία λειτουργεί σύμφωνα με κανονισμό ο οποίος έχει εγκριθεί από 

το Δ.Σ. της Εταιρείας το 2002. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα με ελεγκτικά 

και συμβουλευτικά καθήκοντα και με ειδίκευση που καλύπτει τεχνικά, οικονομικά και νομικά θέματα. Η Υπηρεσία δεν 

αποτελεί λειτουργική οργανωτική μονάδα και δεν συμμετέχει στην διοίκηση της Εταιρείας . Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι 

η ανεξάρτητη λειτουργία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των εσωτερικών ελεγκτικών συστημάτων 

και διαδικασιών που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία. Στόχος του είναι η υποστήριξη της Διοίκησης της Εταιρίας στην 

εκπλήρωση των σκοπών της. Για την επίτευξη του στόχου του, ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει πρόσβαση σε όλες τις 

διαχειριστικές διαδικασίες της εταιρείας και υποβάλλει προς την Ελεγκτική Επιτροπή εκθέσεις με τεκμηριωμένες 

προτάσεις για βελτίωση, αντιμετώπιση και επίλυση των διαπιστούμενων δυσλειτουργιών, αδυναμιών, παραβάσεων η 

παραλείψεων των συστημάτων, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.. 

 

 

Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). 

Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν 

μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα, ανάλυση των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων 

λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. 

 

Λοιπά Διαχειριστικά ή Εποπτικά Όργανα ή Επιτροπές της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται σήμερα άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας. 
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1. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
31.12.2012 

σε χιλ. ευρώ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΟΛ Α.Ε. 

HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 

NEA AKTINA 
Α.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕ
ΙΣ IRIS 
Α.Ε.Β.Ε. 

MULTIME
DIA Α.Ε. 

ΔΟΛ DIGITAL 
Α.Ε. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

ΡΑΔΙΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ 

FM AE 

ΜΕΛΛΟΝ  
GROUP AE 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΕΣ IRIS 

AEBE 

 
 

ΛΙΑΠΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚ

Η ΑΕ 
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 

ATA Α.Ε 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΔΟΛ Α.Ε.   5,42 1,14 0,87  374,91 1.371,94 1,77 

  

0,78 1.756,83 

HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 6,67         

  
 6,67 

NEA AKTINA  Α.Ε.       1,00   
  

 1,00 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
Α.Ε.Β.Ε. 6.308,95 44,39 718,55  6,16  860,82  1.564,91 469,89 391,33  10.365,00 

MULTIMEDIA Α.Ε.  1,66     1.852,45   

  

 1.854,11 

ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. 378,31   0,55   19,57   

  

 398,43 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Α.Ε.          

  

 0,00 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM 
AE  0,03    0,01 0,85   

  

 0,89 

ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ       1,72   

  

 1,72 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS ΑΕΒΕ    194,22      
  

 194,22 

ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ 
ΑΕ    122,50 15,50     8,52   146,52 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ATA Α.Ε. 258,07 6,10      1,69  
  

 265,86 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.952,00 52,18 723,97 318,41 22,53 0,01 3.111,32 1.373,63 1.566,68 478,41 391,33 0,78 14.991,25 



 

 

2. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 31.12.2012 

σε χιλ. ευρώ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΟΛ Α.Ε. 

HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 

NEA AKTINA 
Α.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩ
ΣΕΙΣ IRIS 
Α.Ε.Β.Ε. 

MULTIMEDI
A Α.Ε. 

ΛΙΑΠΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕ
ΤΙΚΗ ΑΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
ΕΣ IRIS 
AEBE 

ΔΟΛ 
DIGITAL 
Α.Ε. 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 
ATA Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε 

 
 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ FM AE 

ΜΕΛΛΟΝ  GROUP AE ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΔΟΛ Α.Ε.  217,51 178,94 56,36 1.636,00   2.277,36 1.089,39 2.751,23 

 

170,11 8.376,90 

HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 372,73       23,72 0,19  

 
 396,64 

NEA AKTINA  Α.Ε.           
 

  

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
Α.Ε.Β.Ε.           

 

  

MULTIMEDIA Α.Ε.           

 

  

ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ 
ΑΕ           

 

  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS AEBE           
 

  

ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε.         392,22  9,20  401,42 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ATA Α.Ε.           

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Α.Ε.           

 
  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM           

 
  

ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ           
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 372,73 217,51 178,94 56,36 1.636,00 0,00 0,00 2.301,08 1.481,80 2.751,23 9,20 170,11 9.174,96 



 
 
 

3. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 
 31.12.2012 

σε  χιλ. ευρώ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΔΟΛ Α.Ε. NEA AKTINA  
Α.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
IRIS Α.Ε.Β.Ε. 

MULTIMEDIA 
Α.Ε. 

ΔΟΛ 
DIGITAL 

A.E. 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ 
ATA Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΔΟΛ Α.Ε.     335,24   335,24 

NEA AKTINA  Α..Ε.        0,00 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. 1.100,00 50,00      1.150,00 

MULTIMEDIA Α..Ε.       104,88 104,88 

ΔΟΛ DIGITAL A.E.      30,00  
 

30,00 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ATA Α.Ε.        0,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.        0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.100,00 50,00 0,00 0,00 335,24 30,00 104,88 1.620,12 

 



 
 

4. ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 
1.1. – 31.12.2012 

σε χιλ. ευρώ 

 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΩΛΟΥΣΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΟΛ Α.Ε. 
HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 

NEA AKTINA  
Α.Ε. 

ΕΚΤΥΠΩΣΕ
ΙΣ IRIS 
Α.Ε.Β.Ε. 

MULTI 
MEDIA  
Α.Ε. 

EUROSTA
R Α.Ε. 

ΔΟΛ 
DIGITAL 
Α.Ε. 

ΣΤΟΥΝΤΙ
Ο ATA 
Α.Ε. 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α.Ε. 
 

ΜΕΛΛΟΝ 
GROUP AE 

ΡΑΔΙΟΦ
ΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΧΕΙΡ
ΗΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ 

FM 

ΛΙΑΠΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ 

ΑΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
IRIS AEBE 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΔΟΛ Α.Ε.  557,46 77,15 182,17 669,45  787,29 240,61 77,67 1,44 340,68 1,48 1,48 2.936,88 
HEARST ΔΟΛ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε. 41,45      8,39       49,84 

NEA AKTINA  
Α.Ε.              0,00 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
IRIS Α.Ε.Β.Ε. 11.967,02 539,28 700,49  264,41    53,75 1.637,74  2.294,06 809,64 18.266,39 

MULTIMEDIA 
Α.Ε. 1.039,00 2,79  8,67   0,10  0,22     1.050,78 

EUROSTAR Α.Ε               

ΔΟΛ DIGITAL 
Α.Ε. 175,60        

 

 7,48   183,08 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ATA 
Α.Ε. 130,18 8,43     27,00  

 

 1,37   166,98 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. 1,75        

 

    1,75 

ΜΕΛΛΟΝ 
GROUP AE            2,91  2,91 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ FM AE 2,68 0,02     0,01       2,71 
ΛΙΑΠΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ 
ΑΕ    1.351,11         13,03 1.364,14 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
IRIS AEBE    2.066,10        1,06  2.067,16 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΓΟΡΩΝ 13.357,68 1.107,98 777,64 3.608,05 933,86  822,79 240,61 131,64 1.639,18 349,53 2.299,51 824,15 26.092,62 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
σε χιλ. ευρώ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 97,61 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 13.891,12 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  0,27 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.051,55 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 802,41 

ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 249,66 

ΣΥΝΟΛΟ 26.092,62
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς τους μετόχους της  Ανώνυμης Εταιρείας  

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, 
«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» και των θυγατρικών της οι οποίες αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών 
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται 
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι 
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έμφαση  Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας: 
 
(1) Στη σημείωση 40 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, στην οποία  γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  και του ομίλου,  της 31/12/2011 και της ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 31/3/2012 και 30/6/2012 έχουν αναμορφωθεί λόγω 
πρόσθετων προσαρμογών όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη παραπάνω σημείωση. 
 
(2) Στη σημείωση 4ιη’ της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην οποία γίνεται αναφορά για  το ενδεχόμενο 
ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της. 
 
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα  θέματα  αυτά. 
 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του 
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 

Αθήνα, 26 Μαρτίου  2013  

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής 

 

Χαράλαμπος Πετρόπουλος 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 12.001 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Ο ‘Ομιλος 

σε ευρώ 

Σημει 
ώσεις

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες 
1.1-31.12.2012 

Διακοπείσες 
Δραστηριότητες 
1.1-31.12.2012 

Σύνολο 
 1.1- 

31.12.2012 

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες 
1.1-31.12.2011 

Διακοπείσες 
 Δραστηριότητες 
1.1-31.12.2011 

Σύνολο 
 1.1-31.12.2011

Πωλήσεις 7 96.041.058,89 0,00 96.041.058,89 123.195.572,08 2.615.773,27 125.811.345,35

Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων 8 -70.619.388,41 0,00 -70.619.388,41 -97.130.501,08 -3.283.513,19 -100.414.014,27 

Μικτό κέρδος προ αποσβέσεων  25.421.670,48 0,00 25.421.670,48 26.065.071,00 -667.739,92 25.397.331,08

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 -14.177.445,47 0,00 -14.177.445,47 -18.089.549,58 -362.521,31 -18.452.070,89 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 -23.651.241,59 0,00 -23.651.241,59 -32.443.831,36 -332.410,93 -32.776.242,29 

Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως  0,00 0,00 0,00 -56.674,56 0,00 -56.674,56 

Έσοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 0,00 0,00 0,00 233.041,36 0,00 233.041,36 

Έξοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 -5.791.474,94 0,00 -5.791.474,94 -14.743.984,31 0,00 -14.743.984,31 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα – έξοδα 12 906.356,36 0,00 906.356,36 1.192.022,40 -1.041,01 1.190.981,39 

Λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων  -17.292.135,16 0,00 -17.292.135,16 -37.843.905,05 -1.363.713,17 -39.207.618,22

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στο 
κόστος πωληθέντων 14 -3.998.227,83 0,00 -3.998.227,83 -4.028.871,01 -21.918,37 -4.050.789,38 

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14 -1.344.745,08 0,00 -1.344.745,08 -1.929.883,31 -10.800,62 -1.940.683,93 

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα 
έξοδα λειτουργίας διάθεσης 14 -125.482,55 0,00 -125.482,55 -111.602,88 0,00 -111.602,88 

Λειτουργικές ζημίες  -22.760.590,62 0,00 -22.760.590,62 -43.914.262,25 -1.396.432,16 -45.310.694,41

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων 15 0,00 0,00 0,00 8.160.629,53 0,00 8.160.629,53 

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 15 -6.917,77 0,00 -6.917,77 -2.200.181,21 0,00 -2.200.181,21 

Έσοδα χρηματοοικονομικά 16 309.895,45 0,00 309.895,45 171.434,33 833,62 172.267,95 

Έξοδα χρηματοοικονομικά 16 -10.018.571,89 0,00 -10.018.571,89 -8.644.699,38 -77.599,98 -8.722.299,36 

Ζημίες  προ φόρων   -32.476.184,83 0,00 -32.476.184,83 -46.427.078,98 -1.473.198,52 -47.900.277,50
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Φόρος εισοδήματος 17 775.551,36 0,00 775.551,36 -2.035.961,28 -13.406,80 -2.049.368,08 

Καθαρές ζημίες μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)  -31.700.633,47 0,00 -31.700.633,47 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58

Καθαρές ζημίες μετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (α)+(β)  -31.700.633,47 0,00 -31.700.633,47 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μερίδιο συνολικού εισοδήματοs απο συγγενείs 
επιχειρήσειs  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φόροs εισοδήματοs που σχετίζεται με στοιχεία 
συνολικού εισοδήματοs  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά 
από φόρους  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  -31.700.633,47 0,00 -31.700.633,47 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58

Η ζημιά τηs περιόδου αποδίδεται ως  
εξής :     

Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  -31.537.454,40 0,00 -31.537.454,40 -48.399.978,69 -758.168,71 -49.158.147,40 

Σε μη ελέγχουσες συμμετοχές  -163.179,07 0,00 -163.179,07 -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 

Σύνολο  -31.700.633,47 0,00 -31.700.633,47 -48.463,040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58

Το συνολικό εισόδημα τηs περιόδου 
αποδίδεται ως εξής :     

Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  -31.537.454,40 0,00 -31.537.454,40 -48.399.978,69 -758.168,71 -49.158.147,40 

Σε μη ελέγχουσες συμμετοχές  -163.179,07 0,00 -163.179,07 -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 

Σύνολο  -31.700.633,47 0,00 -31.700.633,47 -48.463,040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58

Ζημίες μετά από φόρους ανά σταθμισμένη 
μετοχή 19 -0,8380 0,00 -0,8380 -0,5831 -0,0091 -0,5923

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών  37.634.247 0,00 37.634.247 83.000.000 83.000.000 83.000.000 

Οι συνημμένες σημειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

σε ευρώ Σημειώ
σεις Η εταιρεία  

  1.1 – 31.12.2012 1.1 – 31.12.2011 

Πωλήσεις 7 58.228.116,68 76.330.200,17

Κόστος πωληθέντων 8 -38.171.416,87 -55.663.343,94

Μικτό κέρδος προ αποσβέσεων  20.056.699,81 20.666.856,23

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 -8.454.890,85 -12.251.052,73

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 -20.004.391,98 -26.404.118,93

Έσοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 168.066,33 32.375,00

Έξοδα συμμετοχών κύριας δραστηριότητας 11 -4.767.494,94 -17.715.819,15

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  12 1.034.902,35 -3.395.387,52

Λειτουργικά κέρδη / ζημίες  προ αποσβέσεων  -11.967.109,28 -39.067.147,10

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στο κόστος πωληθέντων 14 -358.099,08 -308.950,56

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14 -904.536,55 -1.127.833,41

Αποσβέσεις περιόδου ενσωματωμένες στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης 14 -98.084,71 -66.185,81

Λειτουργικά  κέρδη /  ζημίες  -13.327.829,62 -40.570.116,88

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων 15 0,00 1.627.993,43

Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 15 -6.917,77 -2.597.227,89

Έσοδα χρηματοοικονομικά 16 148.528,14 55.599,62

Έξοδα χρηματοοικονομικά 16 -5.941.578,38 -4.994.201,81

Κέρδη / ζημίες  προ φόρων   -19.127.797,63 -46.477.953,53

Φόρος εισοδήματος 17 -211.419,79 -262.541,89

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (α)  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β)  0,00 0,00

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α)+(β)  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 18 0,00 0,00

Μερίδιο συνολικού εισοδήματοs απο συγγενείs επιχειρήσειs  0,00 0,00

Φόροs εισοδήματοs που σχετίζεται με στοιχεία συνολικού εισοδήματοs  0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου καθαρά από φόρους  0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Η ζημιά/κέρδοs τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής :   

Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Στους μετόχους της μειοψηφίας  0,00 0,00

Σύνολο  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Το συνολικό εισόδημα τηs περιόδου αποδίδεται ως εξής :   

Στους μετόχους της μητρικής εταιρείας  -19.339.217,42 -46.740.495,42

Στους μετόχους της μειοψηφίας  0,00 0,00

Σύνολο  -19.339.217,42 -46.740.495,42

(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους ανά σταθμισμένη μετοχή 19 -0,5139 -0,5631

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών  37.634.247 83.000.000
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία σε ευρώ Σημειώσεις 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 20 76.989.717,60 92.488.213,28 33.310.208,81 34.326.334,62 

Επενδύσεις σε ακίνητα 20 10.720.667,74 591.822,00 11.500.877,58 11.623.888,29 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 21 212.866,00 563.139,17 142.055,89 414.662,08 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 22 0,00 0,00 15.131.970,42 15.803.970,42 

Επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 22 0,00 0,00 30.300.252,94 30.300.252,94 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 22 9.652.828,33 13.382.323,97 44.619.680,90 46.485.130,21 

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες 22 337.778,14 337.778,14 0,00 0,00 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  23 1.081.469,49 1.081.469,49 1.081.469,49 1.081.469,49 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17 3.195.374,25 3.210.991,23 2.529.906,00 2.586.366,60 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   467.187,86 498.334,12 284.587,28 290.929,26 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   102.657.889,41 112.154.071,40 138.901.009,31 142.913.003,91 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέματα 24 9.593.717,81 15.437.715,05 2.542.310,10 3.108.676,40 

Εμπορικές απαιτήσεις  25 27.022.741,83 37.818.562,00 12.648.214,81 16.804.557,13 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 26 16.198.510,41 22.030.816,41 18.928.442,59 20.741.212,95 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 27 17.992,14 24.909,91 17.992,14 24.909,91 

Χρηματικά διαθέσιμα 28 1.788.321,05 2.151.432,17 544.755,86 79.815,02 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   54.621.283,24 77.463.435,54 34.681.715,50 40.759.171,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   157.279.172,65 189.617.506,94 173.582.724,81 183.672.175.32 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο  29 3.112.500,00 45.650.000,00 3.112.500,00 45.650.000,00 

Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 29 91.262.515,13 91.262.515,13 91.262.515,13 91.262.515,13 

Αποθεματικά κεφάλαια 30 15.635.114,08 15.635.114,08 9.229.104,18 9.229.104,18 

Αποτελέσματα εις νέο   -163.091.773,42 -174.091.819,02 -74.377.010,81 -97.575.293,39 

Αποτέλεσμα καταχωρημένο απευθείαs στην 
καθαρή θέση   0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής    -53.081.644,21 -21.544.189,81 29.227.108,50 48.566.325,92 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -211.320,85 -48.141,78 0,00 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   -53.292.965,06 -21.592.331,59 29.227.108,50 48.566.325,92 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 31 33.449.632,23 38.314.567,67 7.934.601,54 12.220.000,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απο 
χρηματοδοτικέs μισθώσειs 37 16.663.557,23 18.167.232,77 16.659.801,54 18.107.077,70 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 32 8.239.888,43 9.981.937,26 7.038.820,00 8.436.841,00 

Λοιπές προβλέψεις  130.732,07 443.600,00 6.430.732,07 6.743.600,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 17 1.124.857,00 2.153.255,00 0,00 0,00 

Έσοδα επομένων χρήσεων 33 12.499,97 225.673,98 0,00 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   59.621.166,93 69.286.266,68 38.063.955,15 45.507.518,70 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Εμπορικές υποχρεώσεις 34 25.757.907,67 26.498.384,55 18.889.815,10 19.988.071,43 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 35 100.570.301,32 93.714.393,62 70.744.329,97 58.316.261,73 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 36 24.622.761,79 21.710.793,68 16.657.516,09 11.293.997,54 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   150.950.970,78 141.923.571,85 106.291.661,16 89.598.330,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   157.279.172,65 189.617.506,94 173.582.724,81 183.672.175,32 

Οι συνημμένες σημειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία σε ευρώ Σημειώσεις 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Ζημιές προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες    -32.476.184,83 -46.427.078,98 -19.127.797,63 -46.477.953,53 
Ζημιές προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 -1.473.198,52 0,00 0,00 
Πλέον / µείον προσαρµογές αποτελεσμάτων για:  
Αποσβέσεις 14 5.468.455,46 6.070.357,20 1.360.720,34 1.502.969,78 
Αποτελέσματα από συμμετοχές  11,15 5.798.392,71 8.550.494,63 4.606.346,38 18.652.678,61 
Προβλέψεις 33 -2.054.916,76 -3.030.550,74 -1.710.888,93 4.701.274,00 
Συναλλαγματικές διαφορές  2.745,83 6.253,88 799,57 -4.683,61 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (χρεωστικοί μείον 
πιστωτικοί τόκοι) 16 9.708.676,44 8.550.031,41 5.793.050,24 4.938.602,19 

Προσαρµογές για μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  
Αύξηση (-) / μείωση (+) αποθεµάτων 24 5.843.997,24 2.069.938,34 566.366,30 384.108,44 
Αύξηση (-) / μείωση (+) απαιτήσεων   16.537.444,08 8.738.919,75 6.035.623,99 8.237.078,76 
Αύξηση (+) / μείωση (-) υποχρεώσεων πλην 
δανειακών  -46.813,34 2.543.388,63 1.926.405,16 -8.674.899,60 

Μείον      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 16 -10.018.571,89 -8.722.299,36 -5.941.578,38 -4.994.201,81 
Φόροι πληρωθέντες  -1.538.040,13 -3.905.863,96 -1.390.167,09 -3.645.046,79 
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 -691.873,27 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
λειτουργικές δραστηριότητες  (α)  -2.774.815,19 -27.721.480,99 -7.881.120,05 -25.380.073,56 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  -2.595.064,00 -562.600,00 -2.595.064,00 -532.000,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών 
συμμετοχών και χρεογράφων κλπ  365.018,37 5.615.387,84 365.018,37 6.350.807,46 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων   -187.387,76 -742.809,77 -13.586,96 -272.795,44 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων  347.509,76 192.800,05 4.440,00 122.815,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 16 309.895,45 172.267,95 148.528,14 55.599,62 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  168.066,33 0,00 168.066,33 0,00 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 -47.493,38 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
επενδυτικές δραστηριότητες  (β)  -1.591.961,85 4.627.552,69 -1.922.598,12 5.724.426,64 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  8.476.567,21 23.345.923,26 8.142.669,78 11.849.591,50 
Εξοφλήσεις δανείων  -6.485.594,95 -11.608.321,29 0,00 0,00 
Εξοφλήσειs υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικέs 
μισθώσειs (χρεολύσια)  -1.487.267,84 -1.416.165,57 -1.373.972,27 -1.304.381,18 

Μερίσµατα πληρωθέντα (συν μερίσματα μειοψηφίας)  -38,50 -7,80 -38,50 -7,80 
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  0,00 1.097.899,41 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (γ)  4.003.665,92 11.419.328,01 10.268.659,01 10.545.202,52 

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

-363.111,12 -11.674.600,29 464.940,84 -9.110.444,40 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου  2.151.432,17 13.826.032,46 79.815,02 9.190.259,42 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου  1.788.321,05 2.151.432,17 544.755,86 79.815,02 

Οι συνημμένες σημειώσεις 1 – 41 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ο ‘Ομιλος 

σε ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο 
καταβεβλημένο 

Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
καταχωρημένα απ΄ 
ευθείας στην 
καθαρή θέση 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

1η Ιανουαρίου 2011 45.650.000,00 91.262.515,13 4.054.765,67 11.671.211,39 -7.988.794,84 -122.964.115,10 3.224.930,76 24.910.513,01 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα  μετά από 
φόρουs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49.158.147,40 -791.498,18 -49.949.645,58 

Μεταφορά αποθεματικού 
καθαρής θέσης (ζημιάς) στα 
αποτελέσματα χρήσης 

0,00 0,00 0,00 0,00 7.988.794,84 0,00 0,00 7.988.794,84 

Μεταβολές στην ενοποίηση 0,00 0,00 -51.751,35 -39.111,63 0,00 -1.969.556,52 -2.481.574,36 -4.541.993,86 

31η Δεκεμβρίου  2011 45.650.000,00 91.262.515,13 4.003.014,32 11.632.099,76 0,00 -174.091.819,02 -48.141,78 -21.592.331,59 

  Μετοχικό κεφάλαιο 
καταβεβλημένο 

Αποθεματικό από 
έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
καταχωρημένα απ΄ 
ευθείας στην 
καθαρή θέση 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο καθαρής 
θέσης 

31 Δεκεμβρίου 2011 
 

45.650.000,00 
 

91.262.515,13 4.003.014,32 11.632.099,76 0,00 -174.091.819,02 -48.141,78 -21.592.331,59 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα μετά από 
φόρουs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.537.454,40 -163.179,07 -31.700.633,47 

Μείωση μετοχικού  
κεφαλαίου με μείωση 
ζημιών 

-42.537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.537.500,00 0,00 0,00 

Αποτίμηση από διαθέσιμα 
προς πώληση 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταβολές στην ενοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31η Δεκεμβρίου   2012 3.112.500,00 91.262.515,13 4.003.014,32 11.632.099,76 0,00 -163.091.773,42 -211.320,85 -53.292.965,06 
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 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η Εταιρεία 

σε ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

καταβεβλημένο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Αποτελέσματα  
καταχωρημένα 
απ΄ ευθείας 
στην καθαρή 

θέση 

Σύνολο 
καθαρής θέσης 

1η Ιανουαρίου 2011 45.650.000,00 91.262.515,13 3.441.780,31 5.787.323,87 -50.834.797,97 -1.308.578,10 93.998.243,24

Μεταφορά αποθεματικού 
καθαρής θέσης (ζημιάς) 
στα αποτελέσματα 
χρήσης 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308.578,10 1.308.578,10

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα  μετά από 
φόρουs 

0,00 0,00 0,00 0,00 -46.740.495,42 0,00 -46.740.495,42

31η Δεκεμβρίου 2011 45.650.000,00 91.262.515,13 3.441.780,31 5.787.323,87 -97.575.293,39 0,00 48.566.325,92

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Καταβεβλημένο

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις  νέο 

Αποτελέσματα 
καταχωρημένα 
απ΄ ευθείας 
στην καθαρή 

θέση 

Σύνολο 
καθαρής θέσης 

31 Δεκεμβρίου 2011 45.650.000,00 91.262.515,13 3.441.780,31 5.787.323,87 -97.575.293,39 0,00 48.566.325,92

Αποτίμηση από διαθέσιμα 
προς πώληση 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μείωση μετοχικού 
κεφαλαίου με μείωση 
ζημιών 

-42.537.500,00 0,00 0,00 0,00 42.537.500,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά 
αποτελέσματα  μετά από 
φόρουs 

0,00 0,00 0,00 0,00 -19.339.217,42 0,00 -19.339.217,42

31η Δεκεμβρίου 2012 3.112.500,00 91.262.515,13 3.441.780,31 5.787.323,87 -74.377.010,81 0,00 29.227.108,50



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

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

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

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

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

καταχώρισής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της 

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. 

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 ΜΟΝΑΔΑ ΤΟ ΒΗΜΑ με αντικείμενο την έκδοση των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ (ψηφιακή 

έκδοση) και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και των ένθετων εντύπων του. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΑ ΝΕΑ με αντικείμενο την έκδοση των εφημερίδων ΤΑ ΝΕΑ και ΤΑ ΝΕΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και των ένθετων εντύπων τους.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ με αντικείμενο την έκδοση των περιοδικών της Εταιρείας και του 

Ομίλου. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ με αντικείμενο την ανάπτυξη των ψηφιακών προϊόντων, 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 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 : 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με ευθύνη τη συνολική επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου και 

των Επιχειρηματικών Μονάδων του.  

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

και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο Εταιρικό Κέντρο έχει ανατεθεί και η εποπτεία των θυγατρικών 

εταιρειών του Ομίλου που δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΜΜΕ.  



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 
 

46 

 

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τη Μητρική Εταιρεία, τις θυγατρικές, τις από κοινού 

ελεγχόμενες και τις συγγενείς εταιρείες που αναφέρονται στις  σημειώσειs 5.α – 5.γ (εφεξής ο Όμιλος ΔΟΛ ή ο 

Όμιλος). Ο Όμιλος ΔΟΛ: 

 Εκδίδει τις κορυφαίες πολιτικές εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΤΑ ΝΕΑ, TA NEA 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, τις ψηφιακές εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ (www.tovima.gr) και ΤΑ ΝΕΑ 

(www.tanea.gr)  , και περιοδικά, που καλύπτουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού 

κοινού και κατέχουν κορυφαίες θέσεις στο χώρο τους από πλευράς κυκλοφορίας, αναγνωσιμότητας και 

απορρόφησης διαφημιστικής δαπάνης.  

 Λειτουργεί και αναπτύσσει - μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL AE - τη μακροβιότερη και 

μεγαλύτερη ελληνική πύλη στο διαδίκτυο www.in.gr. 

 Συμμετέχει στο ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM. 

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

εκτυπωτική μονάδα και καλύπτει όλο το φάσμα της εκτύπωσης, από την εισαγωγή και την εμπορία χάρτου 

μέχρι την ολοκλήρωση του εντύπου και τη συσκευασία του. 

 Δραστηριοποιείται - μέσω της θυγατρικής εταιρείας STUDIO ATA AE και της συγγενούς ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (TVE) ΑΕ - στην παραγωγή τηλεοπτικών εκπομπών, συμμετέχει στον τηλεοπτικό 

σταθμό MEGA CHANNEL μέσω της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ και στο δίκτυο διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ ΑΕ.  

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

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

Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου (εφεξής αναφερόμενες από 

κοινού ως ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις) έχουν συνταχθεί με βάση: 

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

 την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιήθηκε 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 ΔΠΧΠ (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, 

 τη σημαντικότητα των στοιχείων, 

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διεθνών 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. 

http://tovima.dolnet.gr/
http://ta-nea.dolnet.gr/
http://www.tovima.gr/
http://ta-nea.dolnet.gr/
http://www.tanea.gr/
http://www.in.gr/
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Ο Όμιλος ΔΟΛ εφάρμοσε τις ίδιες αρχές λογιστικής καταχώρησης και αποτίμησης στις  οικονομικές καταστάσεις 

της 31.12.2012  οι οποίες εφαρμόσθηκαν και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2011, εκτός από 

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

Ιανουαρίου 2012.  

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

2.β. Χρήση εκτιμήσεων: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 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 Διοίκησης 

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: Αναμορφώθηκαν τα δεδομένα της συγκριτικής πληροφόρησης των 

οικονομικών καταστασεων της 31.12.2011 ( βλέπε αναλυτικότερα σημείωση 40 ). 

 

2δ. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας 

και του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2012 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011,   L 305/23.11.2011) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται.Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας  και του Ομίλου. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 

2013 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Ομίλο)   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την  1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία  και ο Όμιλος  δεν έχει εφαρμόσει 

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  

και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 
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Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις 

που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΠ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση 

της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται 

χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 

χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν 

αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο.Η Εταιρεία  και ο Όμιλος 

θα εφαρμόσουν αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και δεν αναμένουν να έχει 

σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία 

να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα 
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καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν 

αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα 

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να 

συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις 

επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος δεν αναμένουν ότι η τροποποίηση 

του ΔΛΠ 19  θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» - ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις . Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12  και τροποποίησε τα 

ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα 

πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν νωρίτερα από την Εταιρεία  και τον Όμιλο. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης τους  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 

απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η 

οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο 

κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 

θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 

ΔΠΧΑ 11. 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις 

ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη 
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Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες 

αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα 

θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο 

παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες» και τη 

Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 

εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 

παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 

οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 

παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 

ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 5 

υφιστάμενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»ΔΛΠ 1   «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων» 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

ΔΛΠ 32  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 
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3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ετήσιεs οικονομικές καταστάσεις της χρήσηs 1.1.-31.12.2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, έχουν εγκριθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΛ ΑΕ στη συνεδρίασή του της 26ης Μαρτίου  2013. 

 

 

4. ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

4.α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΔΟΛ 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 συμμετοχών 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 Διοίκησης για ρευστοποίηση, 

παύση λειτουργίας ή απορρόφηση των συγκεκριμένων εταιρειών. 

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

συνολικών εσόδων. Για τις θυγατρικές εταιρείες, τις από κοινού ελεγχόμενες και τις συγγενείς εταιρείες της ΔΟΛ 

ΑΕ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ώστε να υπάρχει ένδειξη της τρέχουσας αξίας τους, γίνεται 

μελέτη αποτίμησης αυτών, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 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. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 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 Διοίκηση 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, 
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εφόσον δεν αποκτήθηκαν για αντισταθμιστικούς σκοπούς, οι αγορές μετοχών για κερδοσκοπία και οι επενδύσεις 

με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες 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.  

 

• 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 στα ίδια κεφάλαια 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 Διοίκηση 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 ΔΟΛ. 

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 ΔΟΛ ΑΕ, όσο και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου ΔΟΛ. 

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 συνολικών εσόδων. 

 

4.δ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ) 
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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 ΔΠΧΠ. 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 της χρήσης κατά την 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 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 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.  
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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.  

Δαπάνες αναπτύξεως, που πραγματοποιούνται μετά τη φάση της έρευνας, καταχωρούνται στα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία όταν, και μόνο όταν, πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ΔΛΠ 38. Οι 

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

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

πραγματοποιούνται.  

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

σωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομειώσεως.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση 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 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις λογιστικοποιούνται κατά την είσπραξή τους και απεικονίζονται στις συνημμένες 

καταστάσεις οικονομικής θέσης 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: 
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• 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. 

 

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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 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 ΔΑΝΕΙΑ 

 

 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. 
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4.ιβ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 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. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια 

εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

4.ιγ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

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 33 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.  
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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 τη χρήση 2012, 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, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΑΙΣΥΤ, και από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Κάθε εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ ειδικά για τους ασφαλισμένους στο 

ΙΚΑ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τους εργοδότες. Κατά 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. 

 

4.ιε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

 

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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (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 
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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. 

 

4.ιζ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ 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 ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

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, 
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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 ετήσιες 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 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 , 

ΔΟΛ Digital AE  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. 

 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2012, το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου 

ανέρχεται σε 54,6 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεών του μετά την αφαίρεση 

του βραχυπροθέσμου δανεισμού (ύψους 100,6 εκατ. ευρώ) ανέρχεται σε 50,3 εκατ. ευρώ.  
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‘Ομως δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και τών προβλέψεων της Διοίκησης του Ομίλου για την χρήση 

2013 εκτιμάται οτι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για την χρηματοδότηση των τρεχουσών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, και θεωρεί ότι θα απαιτηθούν 

πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. 

Ειδικότερα  διευκρινίζεται ότι  η μητρική εταιρεία και ο Όμιλος εξυπηρετούν συστηματικά και εμπρόθεσμα 

όλες τις υποχρεώσεις τους καταβολής τόκων των εν λόγω δανείων. Αποτέλεσμα της συναλλακτικής αυτής 

συμπεριφοράς είναι οι  δανείστριες τράπεζες, αναγνωρίζοντας την μεγάλη έλλειψη ρευστότητας του κλάδου, 

να ανανεώνουν τακτικά τις ημερομηνίες καταβολής του κεφαλαίου των εν λόγω δανείων, περιορίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο σημαντικά το ύψος του βραχυπρόθεσμου απαιτουμένου κεφάλαίου κίνησης (για το 

επόμενο δωδεκάμηνο). 

Στο πλαίσιο αυτό, για την εξεύρεση κεφαλαίων που θα καλύψουν τις ανάγκες της Μητρικής Εταιρείας σε 

κεφάλαιο κίνησης το επόμενο δωδεκάμηνο, το ύψος του οποίου εκτιμάται από την Διοίκηση σε 14 εκατ. 

ευρώ περίπου, η εταιρία αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7 εκατ. ευρώ, η οποία 

ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, προκειμένου να αποπληρωθούν  υφιστάμενες υποχρεώσεις της 

εταιρίας και να χρηματοδοτηθούν οι τρέχουσες δραστηριότητές της. 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε συνεννόηση με συνεργάτιδες τράπεζες προκειμένου να 

αυξήσει τα πιστωτικά όριά της και την δυνατότητα χρηματοδότησής της με τραπεζικά κεφάλαια.  

Παράλληλα, εντός τους τρέχοντος έτους (2013) η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια 

ύψους 4 εκατ. ευρώ με τη μέθoδο της πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτου κυριότητάς της (sale and lease 

back). 

Επι πλέον η Διοίκηση της Εταιρίας θα συνεχίσει την εφαρμογή της στρατηγικής μείωσης του λειτουργικού 

κόστους και έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο περιορισμό του κόστους παραγωγής και διάθεσης με σημαντική 

μείωση τόσο των προσφορών που συνοδεύουν τα έντυπα όσο και της διαφημιστικής προβολής τους, του 

ύψους των αμοιβών τρίτων και της μισθοδοσίας, προκειμένου να προσαρμόσει τα επίπεδα κόστους 

λειτουργίας στις διαμορφούμενες συνθήκες ζήτησης και πωλήσεων. Ταυτόχρονα, μέσω της αναδιοργάνωσης 

του Ομίλου και της πώλησης ή διακοπής μη αποδοτικών δραστηριοτήτων, συνεχίζει την προσπάθεια του 

περιορισμού του λειτουργικού κόστους,την εξοικονόμηση πόρων και μέσω αυτών την εξασφάλιση 

πρόσθετου  κεφάλαιου κίνησης.  

Σε περίπτωση που λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων, δεδομένου ότι διανύουμε μία περίοδο 

ιδιαίτερης οικονομικής αβεβαιότητας, προκύψει εν τέλει έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης, η Διοίκηση του 

Ομίλου θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης . Ενδεικτικά 

θα επιδιωχθεί η περαιτέρω βελτίωση των όρων συνεργασίας με προμηθευτές ή/και την προσφυγή σε νέα 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
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4.ιθ. ΚΕΡΔΗ/(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 χρήσης. 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 19). 

 

4.ικ. ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου και αντιπροσωπεύει μία κύρια 

ξεχωριστή δραστηριότητα ή γεωγραφική περιοχή λειτουργίας, η οποία είτε έχει πωληθεί είτε έχει καταχωρηθεί ως 

στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση, είτε αποτελεί μία θυγατρική η οποία αποκτήθηκε με σκοπό τη μεταπώλησή 

της. Ο χαρακτηρισμός μίας δραστηριότητας ως διακοπείσας γίνεται κατά τη πώληση ή όταν η εν λόγω 

δραστηριότητα πληροί τα κριτήρια των στοιχείων που προορίζονται προς πώληση. 

Τα αποτελέσματα από τις διακοπείσες δραστηριότητες απεικονίζονται ως ένα ποσό στη κατάσταση 

αποτελεσμάτων, το οποίο αποτελείται από τα κέρδη ή ζημίες μετά από φόρους από τη λειτουργία των 

διακοπεισών δραστηριοτήτων και από τα κέρδη αφαιρουμένων των εξόδων της πώλησης ή λόγω πώλησης των 

διακοπεισών δραστηριοτήτων. 

 

4.ιλ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

 

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

αυτή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

5. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΟΛ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

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

ΔΟΛ 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 ΔΟΛ ΑΕ. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΔΟΛ ΑΕ μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής 

διατηρεί την πλειοψηφία (άνω του 50%) των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου στο 

Διοικητικό 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. 
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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 ΔΟΛ. 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:  

 

Τομέας Επωνυμία εταιρείας 

Άμεσο % 

συμμετοχής 

Έμμεσο % 

συμμετοχής

Χώρα 

επιχειρηματικής 

δράσης Δραστηριότητα 

Εκδοτικός  

Νέα Ακτίνα ΑΕ 

 

50,50% 

 

- 

 

Ελλάδα 

 

Εκδόσεις 

περιοδικών 

Εκτυπωτικός Multimedia AE 100,00% - Ελλάδα Προεκτυπώσεις 

Ηλεκτρονικών 
και Ψηφιακών 

Μέσων 
ΔΟΛ Digital ΑΕ 84,22% - Ελλάδα 

Εταιρεία ψηφιακών 
μέσων ενημέρωσηs 

Ελληνικά Γράμματα ΑΕ 100,00% - Ελλάδα 
Εκδοτικός οίκος – 

Βιβλιοπωλείο  
Λοιπών 

δραστηριοτήτων 
Studio ATA AE 99,30% - Ελλάδα 

Παραγωγή 

τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

Την 1.10.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τηs Νομαρχίαs Αθηνών το πρακτικό Γενικήs 

Συνέλευσηs τηs εταιρείαs ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση τηs εν λόγω εταιρείαs 

και η θέση τηs σε εκκαθάριση, αρχομένης από την 30.9.2010. 

 

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

κοινού ελεγχόμενες εταιρείες με τα σχετικά ποσοστά του Ομίλου:  

 

 

Τομέας 
Επωνυμία 

εταιρείας 

Άμεσο % 

συμμετοχής
Έμμεσο % συμμετοχής

Χώρα 

επιχειρηματικής 

δράσης 

Δραστηριότητα 

Hearst ΔΟΛ Εκδοτική 

ΕΠΕ 
50,00% - Ελλάδα 

Εκδόσεις 

περιοδικών 
Εκδοτικός 

Μέλλον Group AE 50,00% - Ελλάδα 
Εκδόσεις 

περιοδικών 

Εκτυπώσεις Ίρις 

ΑΕΒΕ 
50,00% - Ελλάδα Εκτυπώσεις 

Συσκευασίες ΙΡΙΣ 

ΑΕΒΕ 
 

25,50% 

(μέσω της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ) 

Ελλάδα 
Συσκευασίες 

εντύπων Εκτυπωτικός 

Ν.ΛΙΑΠΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΑΕ 
 

25,50% 

(μέσω της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ) 

Ελλάδα 

Βιβλιοδετικές –

εκτυπωτικές 

εργασίες 

Ηλεκτρονικών 

και Ψηφιακών 

Μέσων 

Ραδιοφωνικές 

Επιχειρήσεις ΒΗΜΑ 

FM AE 

50,00% - Ελλάδα 
Ραδιοφωνικόs 

σταθμόs 

 

 

 

 

 
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 Ομίλου 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. 
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Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από συγγενή εταιρεία μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής 

αυτής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Τομέας 
Επωνυμία 

εταιρείας 

Άμεσο % 

συμμετοχής 

Έμμεσο % 

συμμετοχής 

Χώρα 

επιχειρηματικής 

δράσης 

Δραστηριότητα 

Εκδοτικός 
Εκδοτική Β. 

Ελλάδος ΑΕ 
33,33% - Ελλάδα 

Εκδόσεις - 

εκτυπώσεις  

Ηλεκτρονικών 

και Ψηφιακών 

Μέσων 

Τηλέτυπος ΑΕ 22,11% - Ελλάδα 

Τηλεοπτικός 

σταθμός «MEGA 

CHANNEL» 

Άργος ΑΕ 38,70% - Ελλάδα Διανομή τύπου 

Παπασωτηρίου 

Διεθνές 

Βιβλιοπωλείο ΑΕ 

30,00% - Ελλάδα 
Εκδοτικός οίκος - 

Βιβλιοπωλείο Λοιπών 

δραστηριοτήτων 

Τηλεοπτικές 

Επιχειρήσεις ΑΕ 
25,00% - Ελλάδα Τηλεοπτικά studios 
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5.δ. Εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση: Στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου ΔΟΛ δεν περιλαμβάνεται  η κάτωθι εταιρεία : 

 

Τομέας 
Επωνυμία 

εταιρείας 

% Συμμετοχής 

ομίλου 
Έδρα 

Λόγος μη 

ενοποίησης 
Δραστηριότητα 

Ηλεκτρονικών 

και Ψηφιακών 

Μέσων 

Interoptics AΕ 37,18% Αθήνα 
Δεν υφίσταται 

έλεγχος 

Εφαρμογές 

πληροφορικής - 

Ψηφιακές εκδόσεις 

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

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 ΔΟΛ ΑΕ και ο Όμιλος της είναι οι εξής: 

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

ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ, HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ και ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ , που δραστηριοποιούνται στην έκδοση 

εφημερίδων και περιοδικών. Ο Όμιλος εκδίδει τις κορυφαίες ελληνικές εφημερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 

ΤΟ ΒΗΜΑ (ημερήσια ψηφιακή έκδοση), ΤΑ ΝΕΑ, ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και περιοδικά που καλύπτουν 

ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων και αναγνωστικού κοινού. 

 Εκτυπωτικός Τομέας: Ο εκτυπωτικός τομέας περιλαμβάνει τις εταιρείες: MULTIMEDIA AE, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ και τις θυγατρικές εταιρείας της ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ Ν.ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΑΕ και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΙΡΙΣ 

ΑΕΒΕ που ασχολούνται με την ηλεκτρονική προ-εκτυπωτική παραγωγή (pre-press), τη συσκευασία, την 

εκτύπωση καθώς και τη βιβλιοδεσία παντός είδους εντύπων. 

 Τομέας Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Μέσων: Ο τομέας περιλαμβάνει τις εταιρείες ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ, 

που δραστηριοποιείται στη λειτουργία της πρώτης και μεγαλύτερης ελληνικής πύλης στο διαδίκτυο 

www.in.gr και ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM AE που είναι η ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού 

σταθμού ΒΗΜΑ FM 99,5. 

 Τομέας Λοιπών Συμμετοχών: Περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ (εκδοτικός οίκος σε 

εκκαθάριση) και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ STUDIO ΑΘΗΝΩΝ (STUDIO ATA) AE που δραστηριοποιείται 

στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

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. Δεν γίνεται διάκριση ανά 

γεωγραφικούς τομείς διότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται εξ ολοκλήρου 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 31.12.2012 και στις 

31.12.2011.

http://www.in.gr/
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 

1.1. – 31 12. 2012 

σε  ευρώ Εκδοτικός 
Τομέας 

Εκτυπωτικός 
Τομέας 

Τουριστικός 
Τομέας 

(διακοπείσα 
δραστηριότητα)

Τομέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο 

31.12.2012 

Έσοδα 

Σύνολο πωλήσεων 64.357.331,28 36.766.031,40 0,00 3.217.014,95 3.533.534,88 107.873.912,51

Ενδοεταιρικές 
πωλήσεις -1.999.051,54 -9.489.822,29 0,00 -180.693,29 -163.286,50 -11.832.853,62

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 

62.358.279,74 27.276.209,11 0,00 3.036.321,66 3.370.248,38 96.041.058,89

 
Αποτελέσματα. 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

-15.162.426,50 -5.872.710,61 0,00 -500.868,46 -1.224.585,05 -22.760.590,62

Αποτελέσματα.απο 
λοιπέs επενδυτικές 
δραστηριότητες 

-6.917,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.917,77

Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα -5.850.432,41 -2.273.137,03 0,00 -345.999,26 -1.239.107,74 -9.708.676,44

Αποτελέσματα 
προ φόρων -21.019.776,68 -8.145.847,64 0,00 -846.867,72 -2.463.692,79 -32.476.184,83

Φόρος 
εισοδήματος -143.704,63 929.773,12 0,00 -1.281,25 -9.235,88 775.551,36

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 119.611,54 0,00 0,00 33.330,00 10.237,53 163.179,07

Καθαρό 
αποτέλεσμα -21.043.869,77 -7.216.074,52 0,00 -814.818,97 -2.462.691,14 -31.537.454,40

 
Περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 73.526.549,40 61.251.942,85 0,00 2.927.223,51 9.920.628,56 147.626.344,32

Συμμετοχή σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 

9.652.828,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9.652.828,33

Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 

83.179.377,73 61.251.942,85 0,00 2.927.223,51 9.920.628,56 157.279.172,65

Υποχρεώσεις 
τομέα 133.372.071,54 48.424.106,35 0,00 4.989.691,25 15.360.975,24 202.146.844,38 

Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 
(επενδυτικά 
πάγια) 

17.600,11 149.114,14 0,00 5.169,78 0,00 171.884,03 

Προσθήκες 
άϋλων στοιχείων 15.503,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.503,73 

Αποσβέσεις 
άϋλων στοιχείων 275.760,99 1.945,25 0,00 52.349,98 35.720,67 365.776,89 

Αποσβέσεις 
ενσώματων 
στοιχείων 

1.093.023,90 3.834.466,67 0,00 39.961,83 135.226,17 5.102.678,57 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΜΙΛΟΥ 

1.1. - 31.12. 2011 

σε  ευρώ Εκδοτικός 
Τομέας 

Εκτυπωτικός 
Τομέας 

Τουριστικός 
Τομέας 

(διακοπείσα 
δραστηριότητα)

Τομέας 
Τεχνολογίας Λοιποί Τομείς Σύνολο 

31.12.2011 

Έσοδα 

Σύνολο πωλήσεων 85.576.357,30 41.425.898,02 2.615.773,27 3.844.626,71 6.951.082,74 140.413.738,04

Ενδοεταιρικές 
πωλήσεις -2.898.550,91 -11.107.704,72 -48.585,75 -309.989,23 -237.562,08 -14.602.392,69

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς 
πελάτες 

82.677.806,39 30.318.193,30 2.567.187,52 3.534.637,48 6.713.520,66 125.811.345,35

 

Αποτελέσματα. από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

-31.923.298,84 -7.666.928,12 -1.396.432,16 -395.340,16 -3.928.695,13 -45.310.694,41

Αποτελέσματα.απο 
λοιπέs επενδυτικές 
δραστηριότητες 

6.127.886,02 -167.437,70 0,00 0,00 0,00 5.960.448,32

Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα -4.959.101,69 -2.147.399,13 -76.766,36 -312.541,50 -1.054.222,73 -8.550.031,41

Αποτελέσματα 
προ φόρων -30.754.514,51 -9.981.764,95 -1.473.198,52 -707.881,66 -4.982.917,86 -47.900.277,50

Φόρος εισοδήματος -149.035,59 -1.905.306,84 -13.406,80 -4.857,97 23.239,12 -2.049.368,08

Δικαιώματα 
μειοψηφίας 49.750,38 0,00 728.436,61 179,19 13.132,00 791.498,18

Καθαρό 
αποτέλεσμα -30.853.799,72 -11.887.071,79 -758.168,71 -712.560,44 -4.946.546,74 -49.158.147,40

 

Περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 84.520.164,12 70.896.767,79 0,00 3.912.986,13 16.905.264,93 176.235.182,97

Συμμετοχή σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 

13.382.323,97 0,00 0,00 0,00 0,00 13.382.323,97

Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 

97..902.488,09 70.896.767,79 0,00 3.912.986,13 16.905.264,93 189.617.506,94

Υποχρεώσεις 
τομέα 123.755.935,80 51.912.787,41 0,00 5.861.286,77 20.235.231,06 201.765.241,04 

Κεφαλαιουχικές 
δαπάνες 
(επενδυτικά 
πάγια) 

184.867,07 424.555,66 0,00 1.978,98 26.811,34 638.213,05 

Προσθήκες 
άϋλων στοιχείων 92.397,54 6.484,18 0,00 0,00 5.715,00 104.596,72 

Αποσβέσεις 
άϋλων στοιχείων 317.260,60 2.050,50 7.511,88 57.955,24 111.928,26 496.706,48 

Αποσβέσεις 
ενσώματων 
στοιχείων 

1.198.155,21 4.152.069,93 25.207,11 42.190,13 188.747,33 5.606.369,71 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η Εταιρεία 

1.1 – 31.12.2012 1.1 - 31.12.2011 
Δραστηριότητα 

ευρώ % ευρώ % 

Έσοδα από κυκλοφορία 37.625.501,00 64,62% 42.757.611,49 56,02% 

Έσοδα από διαφημιστικές  
καταχωρίσεις 15.742.553,54 27,04% 24.485.850,68 32,08% 

Έσοδα αυτόνομων πωλήσεων 43.689,99 0,08% 2.708.610,46 3,55% 

Σύνολο εσόδων εκδοτικής 
δραστηριότητας 53.411.744,53 91,74% 69.952.072,63 91,65%

Έσοδα από παρεχόμενες 
υπηρεσίες 4.561.862,86 7,83% 6.028.262,28 7,90%

Έσοδα από πωλήσεις 
υποπροϊόντων 254.509,29 0,43% 349.865,26 0,45%

Σύνολο κύκλου εργασιών 58.228.116,68 100,00% 76.330.200,17 100,00%

 

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

 

Ο Όμιλος 

1.1 - 31.12.2012 1.1 - 31.12.2011 
Δραστηριότητα 

ευρώ % Ευρώ % 

Έσοδα από κυκλοφορία 43.379.107,05 45,17% 54.188.503,73 43,07% 

Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις 15.737.349,64 16,39% 24.528.546,67 19,50% 

Σύνολο εσόδων εκδοτικής δραστηριότητας 59.116.456,69 61,56% 78.717.050,40 62,57%

Εκτυπωτική δραστηριότητα 25.950.224,32 27,02% 27.932.583,92 22,20% 
Ταξιδιωτικά πρακτορεία 
(διακοπείσα δραστηριότητα) 0,00 0,00% 2.567.187,52 2,04% 

Παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων 3.197.522,20 3,32% 5.387.531,54 4,28% 
Έκδοση βιβλίων και πώληση ειδών 
βιβλιοπωλείου 77.148,47 0,08% 1.170.308,76 0,93% 

Προεκτυπώσεις 1.325.984,79 1,38% 2.384.951,25 1,90% 
Διαφήμιση και συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω 
Διαδικτύου 2.455.271,91 2,56% 2.849.752,57 2,27% 

Έσοδα από διαφημίσεις ραδιοφώνου 581.049,75 0,61% 436.422,20 0,35% 

Πώληση εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2.810.323,39 2,92% 3.711.824,77 2,95% 
Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων 527.077,37 0,55% 653.732,42 0,51% 

Σύνολο κύκλου εργασιών 96.041.058,89 100,00% 125.811.345,35 100,00%
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8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. – 
 31.12.2012 

1.1. –  
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. –  
31.12.2011 

Αναλώσεις Α’ υλών –  
κόστος  εμπορευμάτων 22.171.233,83 30.798.052,53 1.591.313,55 5.785.303,88 

Μισθοδοσία 23.539.004,36 33.978.883,66 15.102.523,79 21.667.395,90 

Αμοιβές τρίτων 18.950.748,37 21.896.471,91 18.468.593,82 24.129.222,14 

Παροχές τρίτων 4.555.734,22 5.343.855,16 1.044.743,43 1.466.947,14 

Φόροι 89.559,22 111.912,41 25.785,67 37.692,30 
Άμεσο κόστος υπηρεσιών 
τουριστικού κλάδου 0,00 2.296.199,19 0,00 0,00 

Δαπάνες φωτογραφιών 754.417,92 1.160.122,04 670.471,27 1.072.795,69 

Λοιπά 558.690,49 4.828.517,37 1.267.985,34 1.503.986,89 

Κόστος πωληθέντων προ 
αποσβέσεων 70.619.388,41 100.414.014,27 38.171.416,87 55.663.343,94

Αποσβέσεις ενσωματωμένες 
στο κόστος πωληθέντων 3.998.227,83 4.050.789,38 358.099,08 308.950,56

Κόστος πωληθέντων μετά 
από αποσβέσεις 74.617.616,24 104.464.803,65 38.529.515,95 55.972.294,50

 

9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία  
σε ευρώ 1.1. – 

 31.12.2012 
1.1. - 

31.12.2011 
1.1. - 

31.12.2012 
1.1. - 

31.12.2011 

Μισθοδοσία 5.686.654,25 7.962.265,15 4.173.141,44 5.679.099,79 

Αμοιβές τρίτων 3.892.969,31 4.883.515,58 1.674.746,09 2.384.322,90 

Ενοίκια 46.601,58 164.510,12 158.686,23 254.745,50 

Παροχές τρίτων 2.007.377,17 2.139.820,61 1.572.461,15 1.558.501,61 

Φόροι 404.338,29 425.107,85 244.673,60 253.744,13 

Δαπάνες ταξιδιών 45.232,95 222.351,05 42.678,29 213.633,72 

Δωρεές - Επιχορηγήσεις 5.891,65 13.837,32 5.794,65 13.192,47 

Λοιπά 2.088.380,27 2.640.663,21 582.709,40 1.893.812,61 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας προ 
αποσβέσεων  

14.177.445,47 18.452.070,89 8.454.890,85 12.251.052,73

Αποσβέσεις ενσωματωμένες 
στα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας  

1.344.745,08 1.940.683,93 904.536,55 1.127.833,41

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας μετά από 
αποσβέσεις 

15.522.190,55 20.392.754,82 9.359.427,40 13.378.886,14
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10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. – 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

Μισθοδοσία 3.911.074,88 5.840.470,22 3.196.434,96 4.362.921,86 

Προμήθειες  12.792.317,36 16.428.340,52 11.968.803,30 14.875.285,37 

Αμοιβές τρίτων 1.730.683,88 1.938.191,90 744.842,03 631.725,61 

Παροχές τρίτων 426.533,43 652.867,91 244.643,14 247.206,15 

Φόροι 62.735,45 79.484,03 47.872,68 48.402,69 

Διαφήμιση 2.016.717,26 3.565.727,37 1.675.598,33 2.684.119,99 

Μεταφορές 847.917,13 910.923,36 809.818,39 855.238,78 

Λοιπές δαπάνες 1.863.262,20 3.360.236,98 1.316.379,15 2.699.218,48 

Έξοδα  λειτουργίας διάθεσης 
προ αποσβέσεων 23.651.241,59 32.776.242,29 20.004.391,98 26.404.118,93

 Ενσωματωμένες αποσβέσεις στα 
έξοδα διάθεσης 125.482,55 111.602,88 98.084,71 66.185,81

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
μετά από αποσβέσεις 23.776.724,14 32.887.845,17 20.102.476,69 26.470.304,74

 

 

11. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 

1.1- 
31.12.2012 

1.1- 
31.12.2011 

1.1- 
31.12.2012 

1.1- 
31.12.2011 

Έσοδα     

Κέρδη  από ενσωμάτωση συγγενών (Aργος) 0,00 200.666,36 0,00 0,00 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 32.375,00 168.066,33 32.375,00 
Σύνολο εσόδων 0,00 233.041,36 168.066,33 32.375,00
Έξοδα     
Ζημίες από ενσωμάτωση συμμετοχών συγγενών 
(Τηλέτυπος ΑΕ,ΕΒΕ ΑΕ  ) 5.790.165,31 8.206.284,31 4.094.185,31 14.300.000,00 
Ζημίες από ενσωμάτωση συμμετοχών συγγενών 
(Τηλέτυπος αντιστροφή υπεραξίας Netmed) 0,00 6.537.700,00 0,00 0,00 

Ζημίες από ενσωμάτωση συμμετοχών θυγατρικών 0,00 0,00 672.000,00 3.415.819,15 

Προμήθεια  και λοιπά έξοδα συμμετοχών 1.309,63 0,00 1.309,63 0,00 

Σύνολο εξόδων 5.791.474,94 14.743.984,31 4.767.494,94 17.715.819,15

(Έξοδα) / έσοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 5.791.474,94 -14.510.942,95 -4.599.428,61 -17.683.444,15

 

 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 
 

72 

 

12. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

Έσοδα    
 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 328.718,49 477.549,30 476.588,89 623.986,55 

Έσοδα από ενοίκια 291.714,69 180.885,30 270.551,66 365.880,95 

Κέρδη από πώληση παγίων 62.559,13 85.111,21 62.326,84 62.766,16 

Έσοδα από είσπραξη επισφαλών 
πελατών 112.194,78 105.008,19 108.051,02 80.053,98 

Συναλλαγματικές διαφορές 3.919,36 16.289,94 2.585,58 10.096,34 

Έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 29.018,88 0,00 0,00 

Έσοδα από επιδοτήσεις ΟΑΕΔ 96.702,51 0,00 67.824,16 0,00 

Έσοδα από ενοίκια μηχανημάτων 0,00 13.000,00 0,00 0,00 

Έσοδα από πώληση σημάτων 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 

Λοιπά  508.213,53 1.509.007,45 46.974,20 641.828,50 

Σύνολο  λειτουργικών εσόδων 1.404.022,49 3.535.870,27 1.034.902,35 2.904.612,48

Έξοδα  

Λοιπά έξοδα  
(ασφαλιστικό ταμείο ΤΑΤΤΑ) -497.666,13 -2.344.888,88 0,00 0,00 

Πρόβλεψη χορηγ.εγγύησης σε 
θυγατρική  0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων -497.666,13 -2.344.888,88 0,00 6.300.000,00

Σύνολο λοιπών λειτουργικών 
εσόδων /εξόδων 906.356,36 1.190.981,39 1.034.902,35 -3.395.387,52
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13. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

Μισθοί και ημερομίσθια 28.377.799,59 39.650.452,51 19.814.421,56 27.003.887,42 

Εργοδοτικές εισφορές 2.517.816,95 3.642.095,10 1.224.218,47 1.542.072,48 
Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (σημείωση 33) 

1.958.983,27 4.099.800,67 1.271.787,00 3.035.863,00 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 282.133,68 445.945,31 161.673,16 127.594,65 

Σύνολο Μισθοδοσίας 33.136.733,49 47.838.293,59 22.472.100,19 31.709.417,55

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής 23.539.004,36 33.978.883,66 15.102.523,79 21.667.395,90 

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στα 
διοικητικά έξοδα 5.686.654,25 7.962.265,15 4.173.141,44 5.679.099,79 

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στα 
έξοδα διάθεσης 3.911.074,88 5.840.470,22 3.196.434,96 4.362.921,86 

Έξοδα που ενσωματώθηκαν στα 
έξοδα έρευνας 0,00 56.674,56 0,00 0,00 

 

Το απασχολούμενο προσωπικό έχει ως εξής : Εταιρεία 31.12.2012: 533 άτομα μόνιμο προσωπικό (31.12.2011: 

596 άτομα μόνιμο προσωπικό). Η Εταιρεία δεν απασχολεί εποχικό προσωπικό. Όμιλος 31.12.2012: 980 άτομα 

μόνιμο προσωπικό και 3 άτομα εποχικό προσωπικό (31.12.2011:1.064 άτομα μόνιμο προσωπικό και 16 εποχικό 

προσωπικό). 

 

14. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. – 
31.12.2011 

Αποσβέσεις ενσώματων 
ακινητοποιήσεων (σημείωση 20) 5.102.678,57 5.606.369,71 1.088.114,17 1.189.724,36 

Απόσβεση ασώματων 
ακινητοποιήσεων (σημείωση 21)  365.776,89 496.706,48 272.606,17 313.245,42 

Σύνολο 5.468.455,46 6.103.076,19 1.360.720,34 1.502.969,78

Aποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής 3.998.227,83 4.050.789,38 358.099,08 308.950,56 

Aποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στα 
έξοδα διοίκησης 1.344.745,08 1.940.683,93 904.536,55 1.127.833,41 

Aποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στα 
έξοδα διάθεσης 125.482,55 111.602,88 98.084,71 66.185,81 
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15. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

σε ευρώ 1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. – 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

Έσοδα        
Κέρδη από αποτίμηση εισηγμένων χρεογράφων εμπορικού 
χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη από την πώληση μετοχών από κοινού 
ελεγχ.εταιρ.(DIGITAL SHOPPING) 0,00 7.183.292,10 0,00 1.378.000,00 

Κέρδη από την πώληση μετοχών της ΦΑΙΣΤΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη από την πώληση μετοχών της EUROSTAR ΑΕ 0,00 977.337,43 0,00 249.993,43 

Σύνολο εσόδων 0,00 8.160.629,53 0,00 1.627.993,43

Έξοδα   

Ζημίες από αποτίμηση μη εισηγμένων μετοχών και εμπορικού 
χαρτοφυλακίου  6.917,77 9.827,39 6.917,77 9.827,39 

Ζημίες από αποτίμηση συγγενούς Παπασωτηρίου 0,00 485.515,62 0,00 1.050.000,00 

Ζημίες από αποτίμηση διαθέσιμο προς πώληση Microland 0,00 1.704.838,20 0,00 1.537.400,50 

Σύνολο εξόδων 6.917,77 2.200.181,21 6.917,77 2.597.227,89

Έσοδα / (Έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων -6.917,77 5.960.448,32 -6.917,77 -969.234,46

 

 

16. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. –  
31.12.2012 

1.1. –  
31.12.2011 

1.1. –  
31.12.2012 

1.1. – 
 31.12.2011 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 

Τόκοι repos εισπραχθέντες 0,00 49.113,59 0,00 49.113,59

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 234.220,49 75.573,77 73.673,59 1.908,52

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 75.674,96 47.580,59 74.854,55 4.577,51

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
εσόδων 309.895,45 172.267,95 148.528,14 55.599,62

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 
(σημείωση 32) 3.823.407,00 3.427.345,63 1.991.489,03 1.828.502,07

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 
(σημείωση 36)  5.506.516,76 4.810.825,12 3.417.143,93 2.834.392,02

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 688.648,13 484.128,61 532.945,42 331.307,72

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 10.018.571,89 8.722.299,36 5.941.578,38 4.994.201,81

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα -9.708.676,44 -8.550.031,41 -5.793.050,24 -4.938.602,19
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17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. - 
31.12.2011 

1.1. - 
31.12.2012 

1.1. – 
31.12.2011 

Πρόβλεψη τρέχοντος φόρου 
εισοδήματος 0,00 9.990,04 0,00 0,00 

Φόροs διανεμομένων κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  -1.012.781,03 1.664.682,17 56.460.60 -32.991,00 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο 
κόστος 237.229,67 374.695,87 154.959,19 295.532,89 

Σύνολο φόρου εισοδήματος -775.551,36 2.049.368,08 211.419,79 262.541,89
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Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 1.1.-
31.12.2012

1.1.-
31.12.2011 

1.1.-
31.12.2012

1.1.-
31.12.2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
Αναγνώριση 
ακινήτων σε εύλογες 
αξίες ως τεκμαρτό 
κόστος 

8.777.726,50 9.091.234,40 6.637.271,00 6.945.574,40 313.507,90 212.383,14 308.303,40 205.541,60 

Λοιπές προβλέψεις, 
προσαρμογή 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων, 
απόσβεση κόστους 
δανεισμού 

62.037,50 33.407,75 31.045,00 0,00 -28.629,75 -15.096,00 -31.045,00 21,00 

Προσαρμογή των 
αποσβέσεων των 
παγίων με βάση την 
ωφέλιμη ζωή τους 

1.239.578,50 1.194.506,50 0,00 0,00 -45.072,00 -136.919,50 0,00 0,00 

Μικτές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις  

10.079.342,50 10.319.148,65 6.668.316,00 6.945.574,40 239.806,15 60.367,64 277.258,40 205.562,60 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
Διαγραφή εξόδων 
εγκαταστάσεων που 
δεν πληρούν τα 
κριτήρια 
αναγνώρισης ως 
άϋλα 

30.668,00 8.876,00 24.836,00 0,00 21.792,00 -17.927,56 24.836,00 0,00 

Αποτίμηση κτιρίων σε 
εύλογες αξίες 336.484,50 336.484,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προσαρμογή 
πρόβλεψης για 
αποζημίωση 
προσωπικού 

1.643.222,45 1.988.673,64 1.407.764,00 1.687.368,00 -345.451,18 -349.734,96 -279.604,00 -319.745,00 

Προσαρμογή 
πρόβλεψης 
επισφαλών 
απαιτήσεων 

3.291.189,46 2.971.195,48 2.115.800,00 2.028.363,00 319.993,98 685.830,87 87.437,00 540.545,00 

Προσαρμογή 
πρόβλεψης 
απαξίωσης 
αποθεμάτων 

5.289,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές Προβλέψεις 108.407,00 0,00 108.407,00 0,00 108.407,00 -453.397,60 108.407,00 -132.495,60 

Φορολογικά 
εκπεστέες ζημίες 3.069.393,84 2.112.108,11 1.920.000,00 1.920.000,00 957.285,73 -1.349.231,94 0,00 0,00 

Προσαρμογέs 
χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 

3.630.668,00 3.924.068,00 3.621.415,00 3.896.210,00 -293.400,00 -279.378,50 -274.795,00 -260.876,00 

Λοιπά στοιχεία 34.537,50 30.190,15 0,00 0,00 4.347,35 38.789,88 0,00 0,00 

Μικτές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές  
απαιτήσεις 

12.149.859,75 11.376.884,88 9.198.222,00 9.531.941,00 772.974,88 -1.725.049,81 -333.719,00 -172.571,60 

Καθαρές 
αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

3.195.374,25 3.210.991,23 2.529.906,00 2.586.366,60     

Καθαρή 
αναβαλλόμενη 
φορολογική 
υποχρέωση 

1.124.857,00 2.153.255,00       

Αναβαλλόμενος 
φόρος στα 
αποτελέσματα 
χρήσεως 

2.070.517,25 1.057.736,23   1.012.781,03 -1.664.682,17 -56.460,60 32.991,00 
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 Ο αναβαλλόμενος φόρος  έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την 31.12.2012 φορολογικό 

συντελεστή 20% .ενώ εάν υπολογιζόταν με συντελεστή 26% βάσει του προσφάτως ψηφισθέντος Ν.4110/2013, 

η επίδραση ήτοι η διαφορά απο την μεταβολή του φορολογικού συντελεστή στα αποτελέσματα χρήσης θα ήταν  

για μέν την μητρική  επιπλέον έσοδο 758.971 ευρώ, ενώ για τον όμιλο θα ήταν επιπλέον έσοδο 615.775,61 

ευρώ.  

Οι ζημίες προέρχονται κυρίωs από την περίοδο 2011, το δε όφελοs από την αναβαλλόμενη απαίτηση θα 

συμψηφισθεί στο μέλλον. 

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

Όμιλος έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές ύψους 67.891.618,12 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 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2012 

 

  Ο Όμιλος 

  1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 

σε ευρώ Ποσά πρό  
φόρου 

Φόροs 
εισοδήματοs

Ποσά 
καθαρά από 

φόρο

Ποσά πρό  
φόρου

Φόροs 
εισοδήματοs 

Ποσά καθαρά
 από φόρο

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίδιο συνολικού 
εισοδήματοs απο συγγενείς 
επιχειρήσεις 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Η Εταιρεία 

  
1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 

σε ευρώ Ποσά προ 
φόρου 

Φόροs 
εισοδήματος 

Ποσά 
καθαρά από 
φόρο 

Ποσά προ 
φόρου 

Φόροs 
εισοδήματαs 

Ποσά καθαρά 
από φόρο 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 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 χρήσης. 

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 καμία περαιτέρω αναπροσαρμογή. 

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

αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των περιόδων 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. 

 

 

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.- 

31.12.2012 
1.1.- 

31.12.2011 
1.1.- 

31.12.2012 1.1.-31.12.2011 

Καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί 
στους μετόχους της Εταιρείας  -31.537.454,40 -49.158.147,40 -19.339.217,42 -46.740.495,42

Βασικές ζημίες / κέρδη ανά μετοχή  -0,8380 -0,5923 -0,5139 -0,5631 

Αριθμός μετοχών  σε κυκλοφορία κατά 
τη λήξη της περιόδου 10.375.000 83.000.000 10.375.000 83.000.000 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών  37.634.247 83.000.000 37.634.247 83.000.000 

 
Δεν συντρέχει λόγος παράθεσης απομειωμένων κερδών/ζημιών ανά μετοχή. 
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20. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.12. 2012 

Ο Όμιλος 

 σε ευρώ Γήπεδα - 
0ικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα-
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
& λοιπός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακίνητο 
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση 

Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 
1.1.2012 38.556.703,95 49.678.199,38 52.084.665,54 1.172.587,38 16.117.516,36 293.521,58 157.903.194,19 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 58.184,40 35.117,88 4.743,73 73.838,02 0,00 171.884,03 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -79.003,28 -2.983.825,31 -19.214,28 -336.785,37 0,00 -3.418.828,24 

Λοιπές κινήσεις 0,00 -88.373,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.373,76 

Υπόλοιπο Κτήσεων 
31.12.2012 38.556.703,95 49.569.006,74 49.135.958,11 1.158.116,83 15.854.569,01 293.521,58 154.567.876,22 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2012 0,00 8.152.272,89 40.503.596,61 900.329,76 15.266.959,65 0,00 64.823.158,91 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 1.311.430,48 3.320.290,68 63.495,84 407.461,57 0,00 5.102.678,57 

Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 -23.002,64 -2.612.026,20 -15.148,44 -329.795,56 0,00 -2.979.972,84 

Λοιπές κινήσεις 0,00 -88.373,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.373,76 

Υπόλοιπο αποσβεσμένων  
31.12.2012 0,00 9.352.326,97 41.211.861,09 948.677,16 15.344.625,66 0,00 66.857.490,88 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2012 38.556.703,95 40.216.679,77 7.924.097,02 309.439,67 509.943,35 293.521,58 87.710.385,34 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2011 38.556.703,95 41.525.926,49 11.581.068,93 272.257,62 850.556,71 293.521,58 93.080.035,28 

 

 

 

Στις 31.12.2012 στα ανωτέρω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και επενδύσεις σε ακίνητα 

(οικόπεδα) συνολικήs αξίας κτήσης 591.822 ευρώ (Οικόπεδο στο Δήμο Θέρμηs Θεσσαλονίκηs: 441.000 ευρώ και 

Οικόπεδο στο Δήμο Σφακιών Κρήτηs :150.822 ευρώ) ιδιοκτησίας εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη Α.Ε., και ακίνητα συνολικής κατά το ποσοστό ενοποίησης αξίας κτήσης  11.723.184,51 ευρώ και 

αναπόσβεστης αξίας 10.128.845,74 ευρώ (οικόπεδο στο Ύπατο Θηβών Βοιωτίας : 983.673,13 ευρώ, οικόπεδο και 

βιομηχανικό κτίριο στο Μαδαρό Οινοφύτων Βοιωτίας : 578.400,00 ευρώ με συσσωρευμένες αποσβέσεις 

103.005,49 ευρώ, οικόπεδο και βιομηχανικό κτίριο στον Άγιο Θωμά Οινοφύτων Βοιωτίας : 461.931,89 ευρώ με 

συσσωρευμένες αποσβέσεις  80.431,08 ευρώ και οικόπεδο και βιομηχανικό κτίριο στο Τσεφλίκι Οινοφύτων 

Βοιωτίας 9.699.179,49 ευρώ με συσσωρευμένες αποσβέσεις 1.410.902,21 ευρώ) ιδιοκτησίας της από κοινού 

ελεγχόμενης εταιρίας Εκτυπώσεις Ιρις ΑΕΒΕ. 

Τα  έσοδα μισθωμάτων της περιόδου 01.01-31.12.2012 που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα ανέρχονται στο 

ποσό των 3.000,00 ευρώ. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.12. 2012 

Η Εταιρεία 

 σε ευρώ Γήπεδα - 
0ικόπεδα 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα-
τεχνικές 

εγκαταστάσεις 
& λοιπός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακίνητο 
ποιήσεις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 
1.1.2012 19.881.046,65 28.871.082,44 1.040.542,82 156.704,96 9.295.060,24 0,00 59.244.437,11 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.586,96 0,00 13.586,96 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -76.503,28 -50,55 -14.350,00 -312.985,27 0,00 -403.889,10 

Υπόλοιπο Κτήσεων 
31.12.2012 19.881.046,65 28.794.579,16 1.040.492,27 142.354,96 8.995.661,93 0,00 58.854.134,97 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
1.1.2012 0,00 3.424.072,14 1.030.781,36 119.723,08 8.719.637,62 0,00 13.294.214,20 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 796.501,81 2.684,18 10.769,49 278.158,69 0,00 1.088.114,17 

Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 -22.851,62 -50,54 -10.284,16 -306.093,47 0,00 -339.279,79 
Υπόλοιπο 
αποσβεσμένων  
31.12.2012 

0,00 4.197.722,33 1.033.415,00 120.208,41 8.691.702,84 0,00 14.043.048,58 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2012 19.881.046,65 24.596.856,83 7.077,27 22.146,55 303.959,09 0,00 44.811.086,39 

Καθαρή αναπόσβεστη 
αξία 31.12.2011 19.881.046,65 25.447.010,30 9.761,46 36.981,88 575.422,62 0,00 45.950.222,91 

 

Στα παραπάνω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία την 31.12.2012 περιλαμβάνονται και επενδύσεις σε ακίνητα 

αξίας κτήσης 12.598.283,08 ευρώ και αναπόσβεστης αξίας 11.500.877,58 ευρώ (οικόπεδο στο Δήμο Θέρμηs 

Θεσσαλονίκηs: 441.000 ευρώ, οικόπεδο στο Δήμο Σφακιών Κρήτηs: 150.822 ευρώ, οικόπεδο και κτίριο στη 

Παιανία :5.023.316,99 ευρώ με συσσωρευμένες αποσβέσεις 212.204,25 ευρώ, ακίνητο στη Χρ. Λαδά 1 

:1.016.353,81 ευρώ με συσσωρευμένες αποσβέσεις 105.947,16 ευρώ και ακίνητο στη Χρ. Λαδά 3: 5.966.790,28 

ευρώ με συσσωρευμένες αποσβέσεις 779.254,09 ευρώ). Οι αποσβέσεις τους ανήλθαν σε 123.010,71 ευρώ για τη 

περίοδο 1.1-31.12.2012 και σε 123.010,71 ευρώ για τη περίοδο 1.1-31.12 2011. 

Τα  έσοδα μισθωμάτων της περιόδου 01.01-31.12.2012 που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα ανέρχονται στο 

ποσό των 155.115,11 ευρώ. 

 

Αναφορικά με τις εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων αναφέρονται τα εξής: 

 

Τα επενδυτικά ακίνητα εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων είναι μεγαλύτερες της 

αναπόσβεστης αξίας τους και δεν συντρέχει λόγος απομείωσής τους, δεδομένου ότι:  

Α) σύμφωνα με την παλαιότερη εκτίμηση της εταιρείας, η αγοραία αξία του ακινήτου επί της Χρ. Λαδά 3 

ανερχόταν σε 5,96 εκατ. ευρώ και της ιδιοκτησίας επί της Χρ. Λαδά 1, σε 1,01 εκατ. ευρώ. 
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Έκτοτε οι αγοραίες αξίες για εμπορικά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας σημείωσαν αισθητή άνοδο και σύμφωνα 

με την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο της αναπόσβεστης αξίας παρά 

την ύφεση που έχει παρατηρηθεί στην αγορά των ακινήτων τα τελευταία δύο έτη. 

Επί πλέον σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων αυτών, σύμφωνα με τη Φορολογία Κεφαλαίου 

ανέρχονται σε 5,42 εκατ. ευρώ και 1,078 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και είναι υψηλότερες από τις αναπόσβεστες, οι 

οποίες ανέρχονται σε 5,18 εκατ. και 0,91 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το ύψος 

των αντικειμενικών αξιών είναι επαρκής ένδειξη για την μη διενέργεια ελέγχου απομείωσης της αξίας των 

ακινήτων αυτών. 

Β) Τα ακίνητα (οικόπεδα) στην περιοχή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης και των Σφακίων Κρήτης έχουν 

απεικονισθεί στην αξία κτήσεως χωρίς να έχει ληφθεί υπ’ όψη η αύξηση στης αξίας τους έκτοτε, η οποία 

ακολουθώντας την πορεία της κτηματαγοράς έφθασε στο υψηλότερο σημείο της το 2009 και έκτοτε άρχισε 

σταδιακά να μειώνεται. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η αγοραία αξία των ακινήτων αυτών δεν υπολείπονται 

της αναπόσβεστης και δεν υπάρχει ανάγκη απομείωσης της αξίας τους. 

Γ) Το μέχρι πρόσφατα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητο (οικόπεδο με βιομηχανοστάσιο) στην Παιανία εμφανίζεται 

με αναπόσβεστη αξία 4,8 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η αγοραία αξία του ακινήτου είναι 

υψηλότερη της αναπόσβεστης  λαμβάνοντας επιπλέον υπ’οψιν ότι η  ρυμοτόμηση του ακινήτου (σύμφωνα 

μάλιστα με το τρέχον σχέδιο πόλεως όπου το ακίνητο ρυμοτομείται ως γωνιακό) προσδίδει σημαντική πρόσθετη 

αξία στο ακίνητο με αποτέλεσμα η προκύπτουσα αγοραία αξία του σύμφωνα με την εκτίμηση της Διοίκησης να 

είναι υψηλότερη της αναπόσβεστης. 

Δ) Οσον  αφορά τα επενδυτικά ακίνητα της απο κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ ,σημειώνεται ότι η 

εύλογη αξία των ακινήτων της σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση εκτιμητών είναι  υψηλότερη της αναποσβέστου 

αξίας όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας.  
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21. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.12.2012 

Ο Όμιλος 

σε ευρώ 
Εσωτερικά 

δημιουργούμενα 
άϋλα 

Λογισμικό και 
λοιπά 

δικαιώματα 
Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 1.1.2012 872.740,44 5.806.888,19 6.679.628,63 

Προσθήκες χρήσεως(+) 0,00 15.503,73 15.503,73 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -13.706,00 -13.706,00 

Υπόλοιπο Κτήσεων 31.12.2012 872.740,44 5.808.685,92 6.681.426,36 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2012 872.740,17 5.243.749,29 6.116.489,46 

Αποσβέσεις χρήσεως 0,00 365.776,89 365.776,89 

Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 -13.705,99 -13.705,99 

Υπόλοιπο αποσβεσμένων 31.12.2012 872.740,17 5.595.820,19 6.468.560,36 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 0,27 212.865,73 212.866,00 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 0,27 563.138,90 563.139,17 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1.-31.12.2012 

Η Εταιρεία 

σε ευρώ 
Εσωτερικά 

δημιουργούμενα 
άϋλα 

Λογισμικό 
και λοιπά 
δικαιώματα 

Σύνολο 

Υπόλοιπο ενάρξεως 1.1.2012 648.849,44 3.178.765,01 3.827.614,45 

Προσθήκες χρήσεως (+) 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις χρήσεως (-) 0,00 -13.706,00 -13.706,00 

Υπόλοιπο Κτήσεων 31.12.2012 648.849,44 3.165.059,01 3.813.908,45 

Σωρευμένες αποσβέσεις 1.1.2012 648.849,43 2.764.102,94 3.412.952,37 

Αποσβέσεις χρήσεως  0,00 272.606,17 272.606,17 

Αποσβέσεις μειώσεων 0,00 -13.705,98 -13.705,98 

Υπόλοιπο αποσβεσμένων  31.12.2012 648.849,43 3.023.003,13 3.671.852,56 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 0,01 142.055,88 142.055,89 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 0,01 414.662,07 414.662,08 
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22. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ο Όμιλος 

31.12.2012 31.12.2011 

σε ευρώ 
Αξία κτήσεως 

Μερίδιο 
κερδών / 
ζημιών 

Λογιστική αξία Αξία κτήσεως Μερίδιο κερδών 
/ ζημιών Λογιστική αξία

Εκδοτική Β. 
Ελλάδος ΑΕ 5.926.410,70 -5.926.410,70 0,00 5.926.410,70 -5.926.410,70 0,00 

Άργος ΑΕ 2.113.165,60 -2.113.165,60 0,00 2.113.165,60 -1.286.418,25 826.747,35 

Τηλέτυπος ΑΕ 36.544.991,89 -26.892.163,56 9.652.828,33 34.316.255,89 -21.982.049,76 12.334.206,13 

Παπασωτηρίου ΑΕ 2.054.310,52 -2.054.310,52 0,00 2.054.310,52 -2.054.310,52 0,00 

Τηλεοπτικές 
Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ 424.987,50 -424.987,50 0,00 424.987,50 -203.617,01       221.370,49 

Σύνολο 47.063.866,21 -37.411.037,88 9.652.828,33 44.835.130,21 -31.452.806,24 13.382.323,97

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Ο Όμιλος 

31.12.2012 31.12.2011 
σε ευρώ Λογιστική 

αξία 
Λογιστική 
αξία 

Interoptics AE 337.778,14 337.778,14 

Σύνολο 337.778,14 337.778,14

 

Η εταιρεία Interoptics AE δεν ενοποιείται διότι η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικέs αυτήs δεν ασκούν κανένα 

έλεγχο ούτε σημαντική επιρροή σύμφωνα με τιs διατάξειs τηs παραγράφου 7 του ΔΛΠ  28 . 

Η εύλογη  αξία της συγγενούς  εταιρείας Τηλέτυπος ΑΕ την 31.12.2012 σύμφωνα με την  τιμή κλεισίματος του  

Χ.Α.Α.  ανέρχεται σε 2.206.448,84 ευρώ .   

Για τις λοιπές συγγενείς εταιρείες δεν υπάρχουν δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής οι αξίες των οποίων 

διαμορφώθηκαν με τα αποτελέσματα των ελέγχων απομείωσης. 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΟΛ της 31.12.2012 όλες οι συγγενείς εταιρείες 

ενσωματώθηκαν με την καθαρή θέση τους τηs 31.12.2012. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΣΥΓΓΕΝΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

31.12.2012 

σε ευρώ 
Σύνολο 

Ενεργητικού 
Σύνολο 

Υποχρεώσεων Κύκλος εργασιών  
Ζημία /κέρδος πρό 

φόρων 

Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ 23.543.385,69 18.561.096,39 13.170.063,42 -5.346.012,29 

Άργος ΑΕ 43.125.734,20 43.310.211,91 173.937.038,24 -3.539.525,05 

Τηλέτυπος ΑΕ 230.433.112,82 188.484.068,00 84.634.717,72 -18.834.233,67 

Παπασωτηρίου ΑΕ 11.659.898,90 11.442.012,25 13.831.426,68 -1.348.441,87 

Τηλεοπτικές 
Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ 5.425.074,51 5.443.940,57 1.307.717,44 -1.579.257,83 

Σύνολο 314.187.206,12 267.241.329,12 286.880.963,50 -30.647.470,71 
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Η Εταιρεία 

σε ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 

Θυγατρικές εταιρείες 

ΔΟΛ Digital AE 13.743.221,84 13.743.221,84 

Multimedia AE 0,00 0,00 

Studio ATA AE 1.344.287,83 2.016.287,83 

Νέα Ακτίνα ΑΕ 44.460,75 44.460,75 

Ελληνικά Γράμματα ΑΕ (σε εκκαθάριση) 0,00 0,00 

Σύνολο 15.131.970,42 15.803.970,42 

Από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 

Μέλλον Group AE 733.675,72 733.675,72 

Hearst ΔΟΛ  ΕΠΕ 748.350,00 748.350,00 

Εκτυπώσεις Ιρις ΑΕΒΕ 27.318.227,22 27.318.227,22 

Ραδιοφωνικέs Επιχειρήσειs ΒΗΜΑ FM  AE 1.500.000,00 1.500.000,00 

Σύνολο 30.300.252,94 30.300.252,94 

Συγγενείς εταιρείες 

Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ 1.026.410,70 1.026.410,70 

Άργος ΑΕ 2.113.165,60 2.113.165,60 

Τηλέτυπος ΑΕ 40.050.806,58 41.916.255,89 

Παπασωτηρίου ΑΕ 1.004.310,52 1.004.310,52 

Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ 424.987,50 424.987,50 

Σύνολο 44.619.680,90 46.485.130,21 

 

 

 

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 31.12.2012 και 31.12.2011 είναι τα 

ακόλουθα :  

 

σε ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  42.634.347,06 46.654.550,57 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 26.314.303,17 31.493.929,56 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.430.605,01 28.782.035,30 

Σύνολο εσόδων 39.552.229,23 45.094.658,33 

Σύνολο εξόδων 46.922.593,39 54.325.058,85 
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23. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

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

Microland Computer AEBE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eurostar Α.Ε. 1.062.723,69 1.062.723,69 1.062.723,69 1.062.723,69 

Σύνολο  1.081.469,49 1.081.469,49 1.081.469,49 1.081.469,49

 

24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία  σε ευρώ 
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Εμπορεύματα 161.322,64 319.983,36 96.550,76 218.130,83 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- 
υποπροϊόντα και υπολείμματα 4.272.691,35 4.953.807,04 2.442.046,39 2.873.797,74 

Παραγωγή σε εξέλιξη 774.585,25 2.957.289,45 3.712,95 16.747,83 
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα 
υλικά-Ανταλλακτικά και είδη 
συσκευασίας  

3.657.419,66 6.461.684,04 0,00 0,00 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 727.698,91 744.951,16 0,00 0,00 

Σύνολο 9.593.717,81 15.437.715,05 2.542.310,10 3.108.676,40

 
 
Η κίνηση των προβλέψεων για απαξιωμένα αποθέματα (που αφορά τις κατηγορίες εμπορευμάτων και προϊόντων) 

για την περίοδο 1.1-31.12.2012 έχει ως εξής :  

 
σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1.1.2012 26.446,06 0,00 

Μείον : Χρησιμοποίηση πρόβλεψης  0,00 0,00 

Πλέον : Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2012 26.446,06 0,00 
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25. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Πελάτες εσωτερικού 35.697.393,72 34.978.349,60 19.900.597,95 17.765.639,97 

Επιταγές εισπρακτέες 
μεταχρονολογημένες και γραμμάτια 
εισπρακτέα 

996.411,28 6.757.757,55 118.796,55 2.247.473,01 

Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες σε 
εγγύηση 4.710.820,53 7.152.993,23 3.485.815,95 5.647.343,67 

Πελάτες εξωτερικού 255.320,45 1.584.914,30 113.175,47 1.240.451,40 

Επιταγές και γραμμάτια  σε καθυστέρηση 4.996.739,29 5.078.367,64 46.124,81 386.290,31 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 46.656.685,27 55.552.382,32 23.664.510,73 27.287.198,36

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -19.633.943,44 -17.733.820,32 -11.016.295,92 -10.482.641,23 

 Σύνολο 27.022.741,83 37.818.562,00 12.648.214,81 16.804.557,13

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για την περίοδο 1.1-31.12.2012 έχει ως εξής :  

 

σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Υπόλοιπο 1.1.2012 17.733.820,32 10.482.641,23

Απορρόφηση θυγατρικής 0,00 0,00 

Μεταβολές από διακοπείσα δραστηριότητα 0,00 0,00 

Πλέον : Πρόβλεψη περιόδου 1.1-31.12.2012 2.017.054,40 641.705,71 

Μείον : Διαγραφή προβλέψεων με απαιτήσεις -116.931,28 -108.051,02 

Υπόλοιπο 31.12. 2012 19.633.943,44 11.016.295,92

 

Η ενηλικίωση των πελατών παρουσιάζεται  στον πίνακα  που  ακολουθεί : 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Μέχρι  τρείς  μήνες 9.737.314,22 17.704.438,41 6.999.285,82 8.127.768,10 

Μεταξύ 3  και  6  μηνών 9.990.809,75 10.630.153,19 3.544.007,29 4.844.514,68 

Μεγαλύτερη  τών  6 μηνών 7.294.617,86 9.483.970,40 2.104.921,70 3.832.274,35 

 Σύνολο 27.022.741,83 37.818.562,00 12.648.214,81 16.804.557,13
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26. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι 
φόροι 831.371,32 1.106.922,74 444.578,08 558.427,79 

ΦΠΑ εισπρακτέος 676.727,15 813.174,48 0,00 0,00 
Προκαταβολές φόρου εισοδήματος 0,00 73.271,78 0,00 43.699,11 

Δεδουλευμένα έσοδα 2.216.138,54 2.087.527,19 1.872.057,45 1.783.546,55 

Προπληρωμένα έξοδα 784.361,42 1.479.640,34 609.141,14 1.351.239,90 
Προκαταβολές επί αποδώσει 
λογαριασμού 561.116,43 221.914,58 83.281,05 0,00 

Δάνεια και προκαταβολές προσωπικού 33.826,81 76.477,61 23.072,71 46.365,11 

Λογ/σμοί δεσμευμένων καταθέσεων 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 

Λοιποί χρεώστεs 685.496,22 1.099.612,51 685.496,22 1.095.887,16 

Προκαταβολέs  προμηθευτών  2.352.255,85 3.587.323,42 5.613.969,82 3.587.247,96 
Λοιπά 122.078,69 469.477,29 261.192,26 224.074,42 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 8.263.372,43 15.265.341,94 9.592.788,73 12.940.488,00

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 7.935.137,98 6.765.474,47 9.335.653,86 7.800.724,95 

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων 
επιχειρήσεων 16.198.510,41 22.030.816,41 18.928.442,59 20.741.212,95

 

 

27. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

 

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

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Χαϊδεμένος ΑΕ 17.992,14 24.909,91 17.992,14 24.909,91 

Σύνολα Εισηγμένων μετοχών 17.992,14 24.909,91 17.992,14 24.909,91
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28. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Ταμείο 34.903,00 50.495,88 15.709,00 17.577,21 

Καταθέσεις σε τράπεζες 

Όψεως 1.753.418,05 2.100.936,29 529.046,86 62.237,81 

Προθεσμίας 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.788.321,05 2.151.432,17 544.755,86 79.815,02

 

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

επιτόκια.  

 

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

Το  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 . 

Με απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Απριλίου 2012 και κατόπιν 

σχετικής εγκρίσεως την 17.05.2012 από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  α) αυξήθηκε η 

ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας από 0,55 € σε 4,40 € με συνένωση μετοχών (αναλογία 8 προς 1) 

διαμορφώνοντας τον αριθμό των μετοχών από 83.000.000 τεμ. σε 10.375.000 τεμ. β) μειώθηκε το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 42.537.500 € με ισόποση μείωση ζημιών και  μείωση της ονομαστικής 

αξίας της μετοχής  από  4,40 € σε 0,30 € και έτσι την 31.12.2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 

3.112.500 ευρώ διαιρούμενο σε 10.375.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Με την ίδια Γενική 

Συνέλευση  αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό 

των 7.003.125 € με έκδοση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών 

(0,30 €) έκαστη. Λόγω εκπνοής της προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανωτέρω αύξησης ,η συγκληθείσα την 

30.11.2012 Εκτακτη Γ.Σ. αποφάσισε εκ νέου την ανωτέρω αύξηση ,η οποία εγκρίθηκε απο την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς την 20.12.2012 και απο το αρμόδιο Υπουργείο την 14.01.2013 . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12.02.2013 πιστοποίησε την πλήρη κάλυψη της αύξησης και την 

καταβολή  του μετοχικού κεφαλαίου. Δεδομένου ότι οι νέες μετοχές διατέθηκαν στην ονομαστική αξία τους, από 

την αύξηση αυτή δεν προέκυψε αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 

Ετσι την 12.02.2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 10.115.625 ευρώ διαιρούμενο σε 33.718.750 

μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.  

Το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 91.262.515,13 ευρώ. 
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30. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Τακτικό αποθεματικό 4.003.014,32 4.003.014,32 3.441.780,31 3.441.780,31 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 
αποθεματικά 11.187.506,08 11.187.506,08 5.482.264,76 5.482.264,76 

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 15.635.114,08 15.635.114,08 9.229.104,18 9.229.104,18

 
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.   

 

31. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία  
σε ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 53.169.632,23 58.892.129,54 22.294.601,54 26.588.849,87 

Δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 
πληρωτέες την επόμενη χρήση  
(Σημείωση 36) 

-19.720.000,00 -20.577.561,87 -14.360.000,00 -14.368.849,87 

Σύνολο 33.449.632,23 38.314.567,67 7.934.601,54 12.220.000,00

 
 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι πληρωτέα ως εξής: 
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Πληρωτέα  έως ένα έτος 19.720.000,00 20.577.561,87 14.360.000,00 14.368.849,87 

Πληρωτέα  από  1 έως 5  έτη 33.009.632,23 29.434.567,67 7.494.601,54 3.340.000,00 

Πληρωτέα  μετά από  5  έτη 440.000,00 8.880.000,00 440.000,00 8.880.000,00 

Σύνολο 53.169.632,23 58.892.129,54 22.294.601,54 26.588.849,87

 
 Ομολογιακό Δάνειο της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ 

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

κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 4,75%) διάρκειας 8 ετών. Το ομολογιακό δάνειο προβλέπεται 

να εξοφληθεί πλήρως σε 12 τριμηνιαίες δόσεις μέχρι το 2015.  

 

 Ομολογιακά και μακροπρόθεσμα Δάνεια της Μητρικής Εταιρείας ΔΟΛ ΑΕ 

Η ΔΟΛ ΑΕ στις 30.11.2009 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο, ύψους 14.000.000 ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου 

(euribor πλέον περιθωρίου 6,00%) και λήξης την 30.06.2013 κατόπιν σχετικής παράτασης, όπου θα γίνει και η 

πλήρης εξόφληση  του δανείου. 

Την 18.07.2011 υπογράφηκε σύμβαση μακροπροθέσμου δανείου με την τράπεζα F.B.Bank ύψους 8.000.000 

ευρώ, το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2012 ανέρχεται σε 4.074.601,54 και το οποίο θα αποπληρωθεί την 

20.07.2018. 

Επίσης η ΔΟΛ ΑΕ λόγω απορρόφησης της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε, ανέλαβε δύο 

μακροπρόθεσμα δάνεια της απορροφηθείσας. Το πρώτο μακροπρόθεσμο δάνειο αφορά ποσό  αρχικού ύψους 

3.000.000 ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 2,50%) και διάρκειας 5 ετών και 

προβλέπεται να εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 31.01.2015. Το δεύτερο  μακροπρόθεσμο  δάνειο αφορά ποσό  

4.400.000 δεκαετούs διάρκειαs με λήξη την 28.11.2019. 
 

 Ομολογιακό Δάνειο της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 

Η θυγατρική εταιρεία, στις 14.12.2007 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο αρχικού ύψους 10.000.000,00 ευρώ, 

κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 6,00%) και διάρκειας 10 ετών με περίοδο χάριτος 2 ετών, 

δηλαδή το κεφάλαιο προεβλέπετο να εξοφληθεί το 2017. Το παρόν ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε για την 

αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου  δανεισμού, καθώς και για κεφάλαιο κίνησης.  

Την 23.7.2008 με το προϊόν της αύξησηs του μετοχικού κεφαλαίου τηs εταιρείαs έγινε πρόωρη εξόφληση του 

50% του ομολογιακού δανείου. Την 31.12.2012 το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου ανέρχεται στο ποσό των 

2.660.000,00 ευρώ και θα εξοφληθεί πλήρως έως την 31.12.2013. 

 

 Μακροπρόθεσμο Δάνειο της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ 

Η εταιρεία είχε συνάψει το 2010 μακροπρόθεσμο δάνειο πενταετούς διάρκειας ποσού 4.300.000,00 το οποίο 

λήγει την 31.12.2014. 
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Το συνολικό έξοδο τόκου των μακροπρόθεσμων δανείων ανήλθε σε 3.823.407,00 ευρώ σε ενοποιημένη βάση και 

σε 1.991.489,03 ευρώ για τη Μητρική Εταιρεία για την περίοδο 1.1.-31.12.2012 ( 3.427.345,63 ευρώ και 

1.828.502,07  ευρώ σε ενοποιημένη βάση και για τη Μητρική Εταιρεία αντίστοιχα για την περίοδο 1.1.-

31.12.2011) και περιλαμβάνεται στα έξοδα τόκων στην επισυναπτόμενη κατάσταση . 

 

 

 

32. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

8.239.888,43 9.981.937,26 7.038.820,00 8.436.841,000

 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν βάσει αναλογιστικής 

μελέτης. 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα των χρήσεων που έληξαν στις 

31.12.2012 και 31.12.2011 έχει ως εξής : 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

σε  ευρώ 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Λογιστικές απεικονίσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19  
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 7.914.813,52 7.164.972,19 6.706.473,00 6.113.725,00 

Άμεση αναγνώριση μεταβατικής υποχρέωσης 0,00 28.646,50 0,00 0,00 

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 325.074,91 2.788.318,57 332.347,00 2.323.116,00 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
ισολογισμό 8.239.888,43 9.981.937,26 7.038.820,00 8.436.841,00
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 414.827,95 650.692,88 329.621,00 526.896,00 

Τόκος στην υποχρέωση 320.486,61 503.913,70 271.513,00 436.661,00 

Περικοπές λόγω μεταφοράς υπαλλήλων 87.840,01 260.408,50 0,00 0,00 

Κόστος λόγω μεταφοράς υπαλλήλων 2.270,01 0,00 0,00 0,00 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την χρήση 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς / (κέρδους) -152.165,61 -13.915,42 -126.608,00 0,00 
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων 673.258,97 1.401.099,66 474.526,00 963.557,00

Κόστος επιπλέον παροχών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κόστοs περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού 
υπηρεσίαs 1.285.724,30 2.698.183,04 797.261,00 2.072.306,00 

Άλλο έξοδο / (έσοδο) 0,00 517,97 0,00 0,00 
Συνολικό έξοδο στον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων 1.958.983,27 4.099.800,67 1.271.787,00 3.035.863,00
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 
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Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 9.981.937,25 11.670.651,29 8.436.841,00 9.904.825,00 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -3.701.032,09 -5.788.514,70 -2.669.808,00 -4.503.847,00 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων 1.958.983,27 4.099.800,67 1.271.787,00 3.035.863,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 8.239.888,43 9.981.937,26 7.038.820,00 8.436.841,00

 

  

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

(αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης ) έχουν ως εξής:   

  31.12.2012 31.12.2011 

Επιτόκιο προεξόφλησηs 2,70% 4,70% 
Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 2012-2014 -2,50% -2,50% 
Απο 2015 2,50% 2,50% 
Πληθωρισμός 2,00% 2,50% 

 

 

 

33. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 

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

εισπράξεις από επιδοτούμενα προγράμματα. Η μεταβολή των επιχορηγήσεων είχε ως κάτωθι: 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 

Υπόλοιπο έναρξης χρ1σεως 

(1.1.2012 και 1.1.2011) 225.673,98 510.886,50 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -213.174,01 -285.212,52 0,00 0,00 

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 

(31.12.2012 και 31.12.2011) 12.499,97 225.673,98 0,00 0,00 

 

 

34. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Προμηθευτές εσωτερικού 20.815.104,89 20.972.194,63 15.609.849,75 16.561.363,43 

Προμηθευτές εξωτερικού 4.275.395,84 4.689.900,73 2.164.237,48 1.893.942,78 

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 667.406,94 836.289,19 1.115.727,87 1.532.765,22 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 
 

94 

Σύνολο 25.757.907,67 26.498.384,55 18.889.815,10 19.988.071,43

 

 

 

 

 

35. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Διαθέσιμα πιστωτικά όρια 83.850.220,41 76.179.263,74 57.034.329,97 44.850.000,00 

Μη χρησιμοποιηθέν τμήμα -2.999.919,09 -3.042.431,99 -650.000,00 -902.588,14 

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός  80.850.301,32 73.136.831,75 56.384.329,97 43.947.411,86

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
εντός δώδεκα μηνών (Σημείωση 32) 19.720.000,00 20.577.561,87 14.360.000,00 14.368.849,87 

Σύνολο 100.570.301,32 93.714.393,62 70.744.329,97 58.316.261,73

 

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

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων δανείων την 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν 7,80% (7,25% για  

την περίοδο 1.1-31.12.2011). 

Ο τόκος των βραχυπροθέσμων δανείων ανήλθε συνολικά σε 5.506.516,76 ευρώ σε ενοποιημένη  βάση και σε 

3.417.143,93 ευρώ για τη Μητρική Εταιρεία για την περίοδο που έληξε στις 31.12.2012 ( 4.810.825,12 ευρώ σε 

ενοποιημένη βάση και 2.834.392,02 ευρώ για τη Μητρική Εταιρεία για την περίοδο που έληξε στις 31.12. 2011) και 

περιλαμβάνεται στα έξοδα τόκων στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
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36. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Προκαταβολές πελατών 1.594.485,20 2.507.290,21 1.404.118,30 429.808,40 

Φόροι πληρωτέοι, πλην φόρου 
εισοδήματος,  

2.290.495,29 3.492.750,79 1.814.140,98 2.849.452,15 

Φόροs εισοδήματοs 0,00 -3.570,65 0,00 0,00 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 1.210.163,88 1.606.262,74 560.250,45 717.581,95 

Δεδουλευμένα έξοδα 6.756.508,33 8.014.328,34 1.829.460,00 1.909.466,44 

Αποζημιώσεις προσωπικού πληρωτέες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μερίσματα πληρωτέα 51.106,75 51.145,25 25.606,75 25.645,25 

Έσοδα επομένων χρήσεων (συνδρομέs ) 745.860,59 836.891,64 688.853,58 772.143,95 

Μακροπρόθεσμεs υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων πληρωτέεs 
στην επόμενη χρήση 1.514.997,65 1.498.589,95 1.447.276,15 1.373.972,26 

Πιστωτέs διάφοροι 9.536.219,66 3.113.727,87 8.368.703,41 2.670.237,84 

Λοιποί μεταβατικοί  922.924,44 593.377,54 20.300,36 22.060,28 

Σύνολο 24.622.761,79 21.710.793,68 16.158.709,98 10.770.368,52

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις 

0,00 0,00 498.806,11 523.629,02 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων και 
δεδουλευμένων εξόδων 

24.622.761,79 21.710.793,68 16.657.516,09 11.293.997,54

 

37.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: Την 30.06.2011 η Μητρική Εταιρεία ΔΟΛ Α.Ε. λόγω 

απορρόφησης της κατά 100% θυγατρκής εταιρείας ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ–ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ 

Α.Ε.,αναλαμβάνει και δεσμεύεται για την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία είχε συναφθεί μεταξύ της 

εν λόγω θυγατρικής και της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕΧΜ. Η εν λόγω σύμβαση αφορά  την  πώληση και μακροχρόνια 

επανεκμίσθωση του ιδιόκτητου κτιρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, στο οποίο είναι εγκατεστημένα τα 

γραφεία της μητρικής εταιρείας όπως επίσης η έδρα και τα γραφεία θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ. Η 

συμφωνία περιελάμβανε την πώληση του κτιρίου αντί του ποσού των 26 εκατ. ευρώ και την επανεκμίσθωσή του 

από τη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ  για 12 χρόνια με δικαίωμα επαναγοράς του κατά τη λήξη της μισθωτικής 

περιόδου στην τιμή των 5 ευρώ. 
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Για την Μητρική  και τον Ομιλο,τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάση μη ακυρωτέων χρηματοδοτικών 

μισθώσεων κτιρίων, αυτοκινήτων και μηχανημάτων στις 31.12.2012 αναλύονται ως κάτωθι: 

 

σε  ευρώ 

Μελλοντικές δεσμεύσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 

31.12.2012 

Μελλοντικές δεσμεύσεις από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις 

31.12.2012 
 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Πληρωτέες μέχρι ένα έτος 1.514.997,65 1.447.276,15 
Πληρωτέες από ένα μέχρι πέντε έτη 6.607.314,26 6.603.558,57 
Πληρωτέες πάνω από πέντε έτη 10.056.242,97 10.056.242,97 
Σύνολο 18.178.554,88 18.107.077,69 

 

38. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις: Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις από μη ακυρωτέες λειτουργικές 

μισθώσεις (ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα) στις 31.12.2012 έχουν ως ακολούθως: 

 

Μελλοντικές δεσμεύσεις από 
λειτουργικές μισθώσεις στις 

31.12.2012 σε ευρώ 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Πληρωτέες μέχρι ένα έτος 186.801,19 136.496,52 

Πληρωτέες από ένα μέχρι πέντε έτη 615.407,65 545.986,08 

Σύνολο 802.208,84 682.482,60 

 

Δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες: Στις 31.12.2012 ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν είχαν ανειλημμένες 

δεσμεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 

2012. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006 έως και 2009 περατώθηκε, οι δε φόροι και οι προσαυξήσεις 

που επιβλήθησαν ανήλθαν στο ποσό των 312.867,93 ευρώ. (βλέπε και σημείωση 41). Επίσης ορισμένες 

θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2010 - 2012, 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 τη δυσκολία την παρούσα χρονική στιγμή 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 31.12.2012 φορολογικών χρήσεων. Το ποσό τηs πρόβλεψηs για την Μητρική Εταιρεία 

ανέρχεται σε 130.732,07 ευρώ. Για τιs λοιπέs εταιρείες του Ομίλου δεν έχει σχηματισθεί αντίστοιχη πρόβλεψη. 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών που ενοποιούνται στον Όμιλο ΔΟΛ : 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ   
ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΧΡΗΣΕΙΣ 

Multimedia AE Προεκτυπώσεις 100,00% Πλήρης 6 

Ελληνικά Γράμματα ΑΕ Εκδοτικός οίκος - 
Βιβλιοπωλείο 100,00% Πλήρης 6 

Studio ATA AE Παραγωγή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 99,30% Πλήρης 6 

ΔΟΛ Digital AE Eταιρεία ψηφιακών μέσων 
ενημέρωσηs 84,22% Πλήρης 3 

Νέα Ακτίνα ΑΕ Εκδόσεις 50,50% Πλήρης 3 

Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ Εκδόσεις 50,00% Αναλογική 3 

Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ AEBE Εκτυπώσεις 50,00% Αναλογική 3 

Μέλλον Γκρουπ ΑΕ Εκδόσεις 50,00% Αναλογική 3 

Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις Βήμα FM AE Ραδιοφωνικόs σταθμόs 50,00% Αναλογική 3 

Ν. Λιάπης Βιβλιοδετική ΑΕ Βιβλιοδετικές - Εκτυπωτικές 
εργασίες 25,50% Αναλογική 3 

Συσκευασίες ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ Συσκευασίες εντύπων 25,50% Αναλογική 2 

Άργος ΑΕ Πρακτορείο διανομής τύπου 38,70% Καθαρή Θέση 3 

Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ Εκδόσεις - Εκτυπώσεις 33,33% Καθαρή Θέση 6 

Παπασωτηρίου ΑΕ Αλυσίδα βιβλιοπωλείων - 
Εκδοτικός οίκος 30,00% Καθαρή Θέση 3 

Τηλέτυπος ΑΕ Τηλεοπτικός σταθμός «Μega 
Channel» 22,11% Καθαρή Θέση 3 

Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΒΕΕ Τηλεοπτικά studios – 
Tηλεοπτικέs παραγωγέs    25,00% Καθαρή Θέση 5 

 

Εκκρεμείς Δίκες κατά της Εταιρείας και εταιρειών του Ομίλου ΔΟΛ: : 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. Για την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ:  α) 

εκκρεμεί η έκδοση απόφασης  από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την καταβολή πρόσθετων εισφορών σε 

ασφαλιστικό ταμείο ποσού 3,050 εκατ. ευρώ περίπου και αφορά την περίοδο 1998 έως 2003,  β) απορρίφθηκε η 

προσφυγή  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την μη καταβολή πρόσθετων εισφορών σε 

ασφαλιστικό ταμείο ποσού 3,064 εκατ. ευρώ περίπου που αφορά την περίοδο 2004 έως 2006 και αναμένεται η 

κοινοποίησή της. Τα ποσά αυτά έχουν λογιστεί στα έξοδα της εταιρείας και έχουν καταβληθεί, στην προηγούμενη 

χρήση και στην τρέχουσα και γ) έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την 

μη καταβολή πρόσθετων εισφορών στο ίδιο  ασφαλιστικό ταμείο ποσού 4,679 εκατ. ευρώ της περιόδου 2007 

έως 2011. Το ποσό αυτό έχει λογισθεί στα έξοδα της εταιρείας και καταβάλλεται τμηματικά βάσει ρύθμισης.  

 

Εμπράγματα Βάρη και Εξασφαλίσεις 

Για την μητρική εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ έχει εγγραφεί προσημείωση 4,9 εκατ.ευρώ γιά εξασφάλιση βραχυπροθέσμου 

δανείου. 
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Για την απο κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έχει αναληφθεί η υποχρέωση για εγγραφή προσημείωσης επι 

ακινήτων ποσού 58,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου (επίδραση στον όμιλο  50% ). 

 

39. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

39 α. Θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεμένα μέρη 

 

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου ΔΟΛ και της ΔΟΛ ΑΕ με τις θυγατρικές, από κοινού 

ελεγχόμενες και συγγενείς εταιρείες έχουν ως ακολούθως:  
 Ο Όμιλος Η 'Εταιρεία 

1.1.-31.12.12 
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 14.056.258,10 423,88 1.346.537,13 11.894.875,96 12.635.860,40 0,00 

β) Αγορές μη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γ) Δάνεια 
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 2.228.736,00 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 0,00 0,00 116.277,00 704,28 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 14.056.258,10 423,88 1.346.537,13 12.011.152,96 14.865.300,68 0,00 

α) Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

0,00 0,00 45.338.991,67 14.634,92 1.748.871,34 1.005.155,57 37.980.615,68 11.634,92 

β) Πωλήσεις μη 
κυκλοφορούντων 
περιουσιακών 
στοιχείων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

γ) Δάνεια 
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 0,00 168.066,33 0,00 

στ) Μισθώσεις 0,00 0,00 0,00 6.000,00 103.279,64 79.546,20 0,00 6.000,00 

Σύνολο 0,00 0,00 45.338.991,67 20.634,92 1.852.150,98 1.084.701,77 38.148.682,01 17.634,92 

Ο Όμιλος Η 'Εταιρεία 
1.1.-31.12.12 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Σύνολο 
9.077.989,58 1.072.836,13 18.556.563,28 8.926.547,31 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 
 

99 

Στα λοιπά συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με το κοινωφελές 

ίδρυμα με την επωνυμία Ιδρυμα Λαμπράκη.  

39 β. Εμπορικές και Λοιπές Συμβάσεις  

Οι εκδοτικές εταιρείες του Ομίλου ΔΟΛ αναθέτουν στη θυγατρική εταιρεία Μultimedia AE όλες τις 

προεκτυπωτικές εργασίες και στην 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 Εταιρείας και του Ομίλου.  

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

την καταχώριση διαφημίσεων στα έντυπά της καθώς και συμφωνητικά ανταλλαγής διαφήμισης. Τέλος η ΔΟΛ ΑΕ 

στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας συνάπτει περιστασιακά συμφωνίες με θυγατρικές 

εταιρείες - που αφορούν κυρίως πωλήσεις προϊόντων, αμοιβαία παροχή υπηρεσιών, επιμέλεια εντύπων - το 

οικονομικό αντικείμενο των οποίων είναι πολύ χαμηλό. 

 

 

39 γ. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 

 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
(σε χιλ. ευρώ) 

 
31.12.2012 

 
31.12.2011 

ΔΟΛ Digital AE 4.880,00 4.880,00 

Studio ΑΤΑ ΑΕ 7.741,27 7.741,27 

Εκδοτική Βορείου Ελλάδος 1.173,88 0,00 

Eurostar ΑΤΕΒΕ 130,00 130,00 

Ελληνικά Γράμματα ΑΕ 6.360,00 6.360,00 

Multimedia 2.300,00 2.300,00 

Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ 2.000,00 2.000,00 

Digital Shopping AE 0,00 5.000,00 

Σύνολο 24.585,15 28.411,27 

 

39 δ. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 

 

Συναλλαγές και αμοιβές Μελών της Διοίκησης και 
Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 

(σε ευρώ) 

1.1.-
31.12.2012 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Αμοιβές 2.435.612,75 1.209.453,54

31.12.2012 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Απαιτήσεις  0,00 0,00

Υποχρεώσεις 0,00 0,00
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40. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΑΘΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΙ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.03.2012 ΚΑΙ 30.06.2012 

 

Διορθώσεις σε σχέση με τις δημοσιευμένες οικονομικές  καταστάσεις  της 31/12/2011, και της 

ενδιάμεσης πληροφόρησης της  31/3/2012 και 30/6/2012 

 

Η εταιρεία σε συνέχεια σχετικής επισήμανσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέβει σε διόρθωση λαθών που 

προέκυψαν από παραλείψεις,  από μη χρησιμοποίηση, ή κακή χρησιμοποίηση αξιόπιστων πληροφοριών κατά την 

προηγούμενη χρηση 2011.   

Ως εκ τούτου η διόρθωση της συγκριτικής πληροφόρησης για την προηγούμενη χρήση 2011 και συνακόλουθα 

της ενδιάμεσης πληροφόρησης 31/3/2012, 30/6/2012 αναδιατυπώθηκε αναδρομικά  ως κατωτέρω συνοπτικά 

αναφέρουμε, και αναλυτικότερα παρουσιάζονται σε πολύστυλους  πίνακες , σύμφωνα με την πληροφόρηση που 

απαιτείται από το ΔΛΠ 8 : 

(1). Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης  2011 ποσού 25,6 εκατ. ευρώ με επίδραση μόνο στη μητρική 

εταιρεία,   

α) Λόγω ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης  της αξίας των συμμετοχών των συνδεδεμένων εταιρειών MULTIMEDIA 

AE, ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, STUDIO ATA AE , ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΊΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. η εταιρεία διενήργησε ελέγχους απομείωσης απο τις οποίες προέκυψε ζημιά ύψους  18,76 

εκατ.ευρώ. 

β) Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με χορηγηθείσα εγγύηση ποσού 6,30 εκατ ευρώ προς την θυγατρική 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ η οποία έχει τεθεί σε εκκαθάριση. 

 (2). Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας και του ομίλου ( ποσό 1,537 εκατ ευρώ και 1,704 

εκατ ευρώ αντίστοιχα) με τη μεταφορά από την Καθαρή Θέση στα αποτελέσματα χρήσης ποσού ζημίας από 

απομείωση της εταιρείας MICROLAND ΑΕ,  καθώς και ποσού 6,537 εκατ.ευρώ με τη μεταφορά από την Καθαρή 

Θέση στα αποτελέσματα του ομίλου που αφορά μεταβολή στην Καθαρή Θέση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ λόγω 

πώλησης συμμετοχής της σε τρίτους. 

(3). Αναμόρφωση των  αποτελεσμάτων χρήσης  των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011 κατά το ποσό 

των  2,53 εκατ.ευρώ (επίδραση μόνο στον όμιλο) με τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση με την Καθαρή 

Θέση της 31.12.2011 των συγγενών εταιρειών Παπασωτηρίου ΑΕ, Αργος ΑΕ, και Εκδοτική Β. Ελλάδος ΑΕ αντί με 

χρησιμοποιηθέντα δεδομένα οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010 (λόγω μη διαθέσιμων πιο πρόσφατων 

οικονομικών στοιχείων), και τη συνακόλουθα απαλοιφή αυτών των αποτελεσμάτων από τις οικονομικές 

καταστάσεις α,β  τριμήνου 2012. 

(4). Διαγραφή  ποσού 2,1 εκατ.ευρώ αναγνωρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από φορολογικά 

εκπιπτόμενες   ζημίες στην από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία  Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ  

(5).Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων τού ομίλου  της 30.06.2012, κατά το ποσό των 0,337 εκατ.ευρώ που 

αφορά την ενσωμάτωση των συγγενών εταιρειών  ΑΡΓΟΣ ΑΕ  και ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ με 

οικονομικά δεδομένα της  30.06.2012.  



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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Κατωτέρω παρατίθενται όλες οι σχετικές διαφορές σε σχέση με τις δημοσιευμένες  οικονομικές καταστάσεις. 

 

α) Διαφορές στην οικονομική θέση 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Οπως 
δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Όπως 
 δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ενσώματα πάγια στοιχεία 

92.488.213,28 92.488.213,28 0,00 34.326.334,62 34.326.334,62 0,00 

Επενδύσεις σε ακίνητα 591.822,00 591.822,00 0,00 11.623.888,29 11.623.888,29 0,00 
Άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία 563.139,17 563.139,17 0,00 414.662,08 414.662,08 0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
εταιρείες 0 0 0 19.219.789,57 15.803.970,42 3.415.819,15 

Επενδύσεις σε από κοινού 
ελεγχόμενες εταιρείες 

0 0 0 30.300.252,94 30.300.252,94 0,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς 
εταιρείες 15.912.331,71 13.382.323,97 2.530.007,74 61.835.130,21 46.485.130,21 15.350.000,00 

Επενδύσεις σε λοιπές 
εταιρείες 337.778,14 337.778,14 0,00 0 0,00 0 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  

1.081.469,49 1.081.469,49 0,00 1.081.469,49 1.081.469,49 0,00 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις 

3.210.991,23 3.210.991,23 0,00 2.586.366,60 2.586.366,60 0,00 

Λοιπές 
μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

498.334,12 498.334,12 0,00 290.929,26 290.929,26 0,00

Σύνολο μη 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

114.684.079,14 112.154.071,40 2.530.007,74 161.678.823,06 142.913.003,91 18.765.819,15

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέματα 15.437.715,05 15.437.715,05 0,00 3.108.676,40 3.108.676,40 0,00 

Εμπορικές απαιτήσεις  37.818.562,00 37.818.562,00 0,00 16.804.557,13 16.804.557,13 0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις 15.265.341,94 15.265.341,94 0,00 12.940.488,00 12.940.488,00 0,00 

Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

6.765.474,47 6.765.474,47 0,00 7.800.724,95 7.800.724,95 0,00 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 24.909,91 24.909,91 0,00 24.909,91 24.909,91 0,00 

Χρηματικά διαθέσιμα 2.151.432,17 2.151.432,17 0,00 79.815,02 79.815,02 0,00 
Σύνολο 
κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

77.463.435,54 77.463.435,54 0,00 40.759.171,41 40.759.171,41 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 192.147.514,68 189.617.506,94 2.530.007,74 202.437.994,47 183.672.175,32 18.765.819,15

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Οπως 
δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Οπως 
δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο  45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 
Αποθεματικό από την 
έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο 

91.262.515,13 91.262.515,13 0,00 91.262.515,13 91.262.515,13 0,00 

Αποθεματικά κεφάλαια 15.635.114,08 15.635.114,08 0,00 9.229.104,18 9.229.104,18 0,00 

Αποτελέσματα εις νέο -161.176.373,08 -174.091.819,02 12.915.445,94 -70.972.073,74 -97.575.293,39 26.603.219,65 
Αποτέλεσμα 
καταχωρημένο 
απευθείαs στην 
καθαρή θέση  

-8.242.538,20 0,00 -8.242.538,20 -1.537.400,50 0,00 -1.537.400,50 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 
ιδιοκτητών 
μητρικής  

-16.871.282,07 -21.544.189,81 4.672.907,74 73.632.145,07 48.566.325,92 25.065.819,15

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές -48.141,78 -48.141,78 0,00 0 0 0,00 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων -16.919.423,85 -21.592.331,59 4.672.907,74 73.632.145,07 48.566.325,92 25.065.819,15

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμα 
δάνεια τραπεζών 38.314.567,67 38.314.567,67 0,00 12.220.000,00 12.220.000,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις απο 
χρηματοδοτικέs 
μισθώσειs 

18.167.232,77 18.167.232,77 0,00 18.107.077,70 18.107.077,70 0,00 

Πρόβλεψη για 
αποζημίωση 
προσωπικού λόγω 
εξόδου από την 
υπηρεσία 

9.981.937,26 9.981.937,26 0,00 8.436.841,00 8.436.841,00 0,00 

Λοιπές προβλέψεις 443.600,00 443.600,00 0,00 443.600,00 6.743.600,00 -6.300.000,00 
Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 

10.355,00 2.153.255,00 -2.142.900,00 0 0 0,00 

Έσοδα επομένων 
χρήσεων 225.673,98 225.673,98 0,00 0 0 0,00 

Σύνολο 
μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

67.143.366,68 69.286.266,68 -2.142.900 39.207.518,70 45.507.518,70 -6.300.000,00

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Οπως 
δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Οπως 
δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Εμπορικές υποχρεώσεις 26.498.384,55 26.498.384,55 0,00 19.988.071,43 19.988.071,43 0,00 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός 

93.714.393,62 93.714.393,62 0,00 58.316.261,73 58.316.261,73 0,00 

Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

0 0 0,00 523.629,02 523.629,02 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις και 
δεδουλευμένα έξοδα 

21.710.793,68 21.710.793,68 0,00 10.770.368,52 10.770.368,52 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

141.923.571,85 141.923.571,85 0,00 89.598.330,70 89.598.330,70 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

192.147.514,68 189.617.506,94 2.530.007,74 202.437.994,47 183.672.175,32 18.765.819,15



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο 'Ομιλος Ο 'Ομιλος 

σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 91.179.316,12 91.179.316,12 0,00 89.594.305,26 89.594.305,26 0,00 

Επενδύσεις σε ακίνητα 591.822,00 591.822,00 0,00 591.822,00 591.822,00 0,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 469.778,83 469.778,83 0,00 376.611,47 376.611,47 0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0 0 0,00 0 0 0 

Επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 0 0 0,00 0 0 0 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 13.784.253,30 13.265.960,27 518.293,03 14.478.075,72 12.978.566,38 1.499.509,34 

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες 337.778,14 337.778,14 0,00 337.778,14 337.778,14 0,00 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  1.081.469,49 1.081.469,49 0,00 1.081.469,49 1.081.469,49 0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.268.049,61 3.268.049,61 0,00 3.282.713,30 3.282.713,30 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 488.144,29 488.144,29 0,00 474.887,07 474.887,07 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 111.200.611,78 110.682.318,75 518.293,03 110.217.662,45 108.718.153,11 1.499.509,34 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό   

Αποθέματα 13.012.854,55 13.012.854,55 0,00 12.323.949,47 12.323.949,47 0,00 

Εμπορικές απαιτήσεις  33.407.493,08 33.407.493,08 0,00 33.252.876,76 33.252.876,76 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 12.357.797,75 12.357.797,75 0,00 12.854.047,16 12.854.047,16 0,00 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 6.530.413,14 6.530.413,14 0,00 7.459.788,43 7.459.788,43 0,00 

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 25.236,50 25.236,50 0,00 20.693,93 20.693,93 0,00 

Χρηματικά διαθέσιμα 1.721.265,58 1.721.265,58 0,00 2.282.614,69 2.282.614,69 0,00 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 67.055.060,60 67.055.060,60 0,00 68.193.970,44 68.193.970,44 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 178.255.672,38 177.737.379,35 518.293,03 178.411.632,89 176.912.123,55 1.499.509,34 
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 3.112.500,00 3.112.500,00 0,00 
Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 91.262.515,13 91.262.515,13 0,00 91.262.515,13 91.262.515,13 0,00 

Αποθεματικά κεφάλαια 15.635.114,08 15.635.114,08 0,00 15.635.114,08 15.635.114,08 0,00 

Αποτελέσματα εις νέο -170.023.306,87 -180.927.038,10 10.903.731,23 -132.994.244,55 -144.879.192,09 11.884.947,54 

Αποτέλεσμα καταχωρημένο απευθείαs στην 
καθαρή θέση  -8.242.538,20 0,00 -8.242.538,20 -8.242.538,20 0,00 -8.242.538,20 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής  

-
25.718.215,86

-
28.379.408,89 2.661.193,03

-
31.226.653,54 

-
34.869.062,88 3.642.409,34

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Ο 'Ομιλος Ο 'Ομιλος 

σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -105.889,10 -105.889,10 0,00 -131.109,88 -131.109,88 0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -25.824.104,96 -28.485.297,99 2.661.193,03 -31.357.763,42 -35.000.172,76 3.642.409,34 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 33.237.576,13 33.237.576,13 0,00 33.367.256,88 33.367.256,88 0,00 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απο χρηματοδοτικέs 
μισθώσειs 17.793.339,30 17.793.339,30 0,00 17.418.066,66 17.418.066,66 0,00 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 9.935.885,44 9.935.885,44 0,00 9.864.963,11 9.864.963,11 0,00 

Λοιπές προβλέψεις 443.600,00 443.600,00 0,00 443.600,00 443.600,00 0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 59.555,00 2.202.455,00 -2.142.900,00 13.297,50 2.156.197,50 -2.142.900,00 

Έσοδα επομένων χρήσεων 153.059,54 153.059,54 0,00 80.445,09 80.445,09 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 61.623.015,41 63.765.915,41 -2.142.900,00 61.187.629,24 63.330.529,24 -2.142.900,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

Εμπορικές υποχρεώσεις 22.983.114,29 22.983.114,29 0,00 24.248.846,39 24.248.846,39 0,00 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 94.564.034,62 94.564.034,62 0,00 98.836.937,66 98.836.937,66 0,00 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0 0,00 0 0 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 24.909.613,02 24.909.613,02 0,00 25.495.983,02 25.495.983,02 0,00 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 142.456.761,93 142.456.761,93 0,00 148.581.767,07 148.581.767,07 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 178.255.672,38 177.737.379,35 518.293,03 178.411.632,89 176.912.123,55 1.499.509,34 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η Εταιρεία Η Εταιρεία  
 
σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Όπως 
 δημοσιεύθηκαν  

Αναμορφωμένα Διαφορά Οπως  
δημοσιεύθηκαν  

Αναμορφωμένα Διαφορά 

 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 34.028.322,94 34.028.322,94 0,00 33.784.196,50 33.784.196,50 0,00

Επενδύσεις σε ακίνητα 11.593.135,55 11.593.135,55 0,00 11.562.382,82 11.562.382,82 0,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 343.987,35 343.987,35 0,00 274.445,87 274.445,87 0,00

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 19.219.789,57 15.803.970,42 3.415.819,15 19.219.789,57 15.803.970,42 3.415.819,15

Επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες 30.300.252,94 30.300.252,94 0,00 30.300.252,94 30.300.252,94 0,00

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 61.835.130,21 46.485.130,21 15.350.000,00 62.835.130,21 47.485.130,21 15.350.000,00

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες 0 0 0,00 0 0 0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση  

1.081.469,49 1.081.469,49 0,00 1.081.469,49 1.081.469,49 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.630.649,00 2.630.649,00 0,00 2.627.746,00 2.627.746,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 289.492,28 289.492,28 0,00 286.108,28 286.108,28 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 161.322.229,33 142.556.410,18 18.765.819,15 161.971.521,68 143.205.702,53 18.765.819,15

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Αποθέματα 3.033.515,51 3.033.515,51 0,00 2.988.114,02 2.988.114,02 0,00

Εμπορικές απαιτήσεις  13.714.465,74 13.714.465,74 0,00 13.659.564,41 13.659.564,41 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 10.251.427,32 10.251.427,32 0,00 10.510.311,51 10.510.311,51 0,00

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 7.895.713,84 7.895.713,84 0,00 8.386.101,10 8.386.101,10 0,00

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 25.236,50 25.236,50 0,00 20.693,93 20.693,93 0,00

Χρηματικά διαθέσιμα 124.875,97 124.875,97 0,00 493.223,07 493.223,07 0,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 35.045.234,88 35.045.234,88 0,00 36.058.008,04 36.058.008,04 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 196.367.464,21 177.601.645,06 18.765.819,15 198.029.529,72 179.263.710,57 18.765.819,15
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η Εταιρεία Η Εταιρεία  
 
σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Οπως δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά Οπως 
δημοσιεύθηκαν  

Αναμορφωμένα Διαφορά 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια   

Μετοχικό κεφάλαιο  45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 3.112.500,00 3.112.500,00 0,00

Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 91.262.515,13 91.262.515,13 0,00 91.262.515,13 91.262.515,13 0,00

Αποθεματικά κεφάλαια 9.229.104,18 9.229.104,18 0,00 9.229.104,18 9.229.104,18 0,00

Αποτελέσματα εις νέο -74.662.695,06 -101.265.914,71 26.603.219,65 -35.304.885,41 -61.908.105,06 26.603.219,65

Αποτέλεσμα καταχωρημένο απευθείαs στην 
καθαρή θέση  -1.537.400,50 0,00 -1.537.400,50 -1.537.400,50 0,00 -1.537.400,50

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών 
μητρικής  69.941.523,75 44.875.704,60 25.065.819,15

 
66.761.833,40 41.696.014,25 25.065.819,15

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 0 0,00 0 0 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 69.941.523,75 44.875.704,60 25.065.819,15 66.761.833,40 41.696.014,25 25.065.819,15

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 8.096.919,11 8.096.919,11 0,00 8.221.079,11 8.221.079,11 0,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις απο 
χρηματοδοτικέs μισθώσειs 17.752.280,21 17.752.280,21 0,00 17.392.842,28 17.392.842,28 0,00

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 8.457.191,55 8.457.191,55 0,00 8.406.984,10 8.406.984,10 0,00

Λοιπές προβλέψεις 443.600,00 6.743.600,00 -6.300.000,00 443.600,00 6.743.600,00 -6.300.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0 0,00 0 0 0,00

Έσοδα επομένων χρήσεων 0 0 0,00 0 0 0,00

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 34.749.990,87 41.049.990,87 -6.300.000,00 34.464.505,49 40.764.505,49 -6.300.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Εμπορικές υποχρεώσεις 17.599.528,58 17.599.528,58 0,00 18.325.444,24 18.325.444,24 0,00

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 60.288.037,26 60.288.037,26 0,00 64.647.215,73 64.647.215,73 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 567.768,13 567.768,13 0,00 481.638,91 481.638,91 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα 13.220.615,62 13.220.615,62 0,00 13.348.891,95 13.348.891,95 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 91.675.949,59 91.675.949,59 0,00 96.803.190,83 96.803.190,83 0,00

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 196.367.464,21 177.601.645,06 18.765.819,15

 
 

198.029.529,72 179.263.710,57 18.765.819,15
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β) Διαφορές στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

 

ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 

   
Συνεχιζόμενες  
δραστηριότητες  

Διακοπείσες  
δραστηριότητες  Σύνολο 

Συνεχιζόμενες  
δραστηριότητες  

Διακοπείσες  
δραστηριότητες  Σύνολο   

σε ευρώ 1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  

  Οπως δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Πωλήσεις 123.195.572,08 2.615.773,27 125.811.345,35 123.195.572,08 2.615.773,27 125.811.345,35 0,00 

Κόστος 
πωληθέντων προ 
αποσβέσεων 

-97.130.501,08 -3.283.513,19 -100.414.014,27 -97.130.501,08 -3.283.513,19 -100.414.014,27 0,00 

Μικτό κέρδος 
προ αποσβέσεων 

26.065.071,00 -667.739,92 25.397.331,08 26.065.071,00 -667.739,92 25.397.331,08 0,00 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

-18.089.549,58 -362.521,31 -18.452.070,89 -18.089.549,58 -362.521,31 -18.452.070,89 0,00 

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως 

-32.443.831,36 -332.410,93 -32.776.242,29 -32.443.831,36 -332.410,93 -32.776.242,29 0,00 

Έξοδα λειτουργίας 
ερευνών και 
ανάπτυξης 

-56.674,56 0,00 -56.674,56 -56.674,56 0,00 -56.674,56 0,00 

Έσοδα συμμετοχών 
κύριας 
δραστηριότητας 

233.041,36 0,00 233.041,36 233.041,36 0,00 233.041,36 0,00 

Έξοδα συμμετοχών 
κύριας 
δραστηριότητας 

-5.777.775,06 0,00 -5.777.775,06 -14.743.984,31 0,00 -14.743.984,31 8.966.209,25 

Λοιπά λειτουργικά 
έσοδα / εξοδα 

1.192.022,40 -1.041,01 1.190.981,39 1.192.022,40 -1.041,01 1.190.981,39 0,00 

Λειτουργικά 
κέρδη / ζημίες  
προ αποσβέσεων 

-28.877.695,80 -1.363.713,17 -30.241.408,97 -37.843.905,05 -1.363.713,17 -39.207.618,22 8.966.209,25 

Αποσβέσεις 
χρήσεως 
ενσωματωμένες 
στο κόστος 
πωληθέντων 

-4.028.871,01 -21.918,37 -4.050.789,38 -4.028.871,01 -21.918,37 -4.050.789,38 0,00 

Αποσβέσεις 
χρήσεως 
ενσωματωμένες 
στα έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας 

-1.929.883,31 -10.800,62 -1.940.683,93 -1.929.883,31 -10.800,62 -1.940.683,93 0,00 

Αποσβέσεις 
χρήσεως 
ενσωματωμένες 
στα έξοδα 
λειτουργίας 
διάθεσης 

-111.602,88 0,00 -111.602,88 -111.602,88 0,00 -111.602,88 0,00 

Λειτουργικές 
ζημίες / κέρδη   

-34.948.053,00 -1.396.432,16 -36.344.485,16 -43.914.262,25 -1.396.432,16 -45.310.694,41 8.966.209,25 

Έσοδα συμμετοχών 
και χρεογράφων 

8.160.629,53 0,00 8.160.629,53 8.160.629,53 0,00 8.160.629,53 0,00 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΔΟΛ 

  Συνεχιζόμενες  
δραστηριότητες  

Διακοπείσες  
δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόμενες  

δραστηριότητες 
Διακοπείσες  

δραστηριότητες  Σύνολο   

σε ευρώ 1.1. –31.12.2011  1.1. –31.12.2011 1.1. –31.12.2011 1.1. –
31.12.2011 

1.1. –
31.12.2011  

1.1. –
31.12.2011 

1.1. –
31.12.2011 

  Οπως δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 

Έξοδα συμμετοχών 
και χρεογράφων -393.844,52 0,00 -393.844,52 -2.200.181,21 0,00 -2.200.181,21 1.806.336,69 

Έσοδα 
χρηματοοικονομικά 171.434,33 833,62 172.267,95 171.434,33 833,62 172.267,95 0,00 

Έξοδα 
χρηματοοικονομικά -8.644.699,38 -77.599,98 -8.722.299,36 -8.644.699,38 -77.599,98 -8.722.299,36 0,00 

Ζημίες / κέρδη 
προ φόρων  -35.654.533,04 -1.473.198,52 -37.127.731,56 -46.427.078,98 -1.473.198,52 -47.900.277,50 10.772.545,94 

Φόρος εισοδήματος 106.938,72 -13.406,80 93.531,92 -2.035.961,28 -13.406,80 -2.049.368,08 2.142.900,00 

Καθαρές (ζημίες) 
/ κέρδη μετά από 
φόρους από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 
(α) 

-35.547.594,32 -1.486.605,32 -37.034.199,64 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58 12.915.445,94 

Καθαρές (ζημίες) 
/ κέρδη μετά από 
φόρους από 
διακοπείσες 
δραστηριότητες 
(β) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
(α)+(β) 

-35.547.594,32 -1.486.605,32 -37.034.199,64 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58 12.915.445,94 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα             0,00 

Διαθέσιμα για 
πώληση 
χρηματοοικονομικά 
στοιχεία  

-253.743,36 0,00 -253.743,36 0,00 0,00 0,00 -253.743,36 

Μερίδιο συνολικου 
εισοδήματοs απο 
συγγενείs 
επιχειρήσειs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Φόροs εισοδήματοs 
που σχετίζεται με 
στοιχεία συνολικού 
εισοδήματοs  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα περιόδου 
καθαρά απο 
φόρουs 

-253.743,36 0,00 -253.743,36 0,00 0,00 0,00 -253.743,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

-35.801.337,68 -1.486.605,32 -37.287.943,00 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58 12.661.702,58 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ  ΔΟΛ 

  
Συνεχιζόμενες  
δραστηριότητες  

Διακοπείσες  
δραστηριότητες  Σύνολο 

Συνεχιζόμενες  
δραστηριότητες 

Διακοπείσες  
δραστηριότητες  Σύνολο   

σε ευρώ 
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  
1.1. –

31.12.2011  

  Οπως δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Η ζημιά/κέρδοs 
τηs περιόδου 
αποδίδεται ως 
εξής : 

            0,00 

Στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας -35.484.532,75 -758.168,71 -36.242.701,46 -48.399.978,69 -758.168,71 -49.158.147,40 12.915.445,94 

Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 0,00 

Σύνολο -35.547.594,32 -1.486.605,32 -37.034.199,64 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58 12.915.445,94 

Το συνολικό 
εισόδημα τηs 
περιόδου 
αποδίδεται ως 
εξής : 

            0,00 

Στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας -35.738.276,11 -758.168,71 -36.496.444,82 -48.399.978,69 -758.168,71 -49.158.147,40 12.661.702,58 

Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 -63.061,57 -728.436,61 -791.498,18 0,00 

Σύνολο -35.801.337,68 -1.486.605,32 -37.287.943,00 -48.463.040,26 -1.486.605,32 -49.949.645,58 12.661.702,58 

(Ζημίες) / κέρδη 
μετά από φόρους 
ανά σταθμισμένη 
μετοχή 

-0,4275 -0,0091 -0,4367 -0,5831 -0,0091 -0,5923 0,1556 

Μέσος 
σταθμισμένος 
αριθμός μετοχών 

83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 0 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΔΟΛ 

σε ευρώ 1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  
1.4. –

30.06.2012  

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Πωλήσεις 23.894.665,68 23.894.665,68  0,00 50.331.306,18  50.331.306,18  0,00 26.436.640,50  26.436.640,50  0,00 

Κόστος πωληθέντων προ 
αποσβέσεων 

-17.476.348,73 (17.476.348,73) 0,00 (36.042.226,68) (36.042.226,68) 0,00 (18.565.877,95) (18.565.877,95) 0,00 

Μικτό κέρδος προ 
αποσβέσεων 

6.418.316,95 6.418.316,95  0,00 14.289.079,50 14.289.079,50  0,00 7.870.762,55 7.870.762,55  0,00 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας (3.300.895,58)  (3.300.895,58) 0,00 (7.004.645,45) (7.004.645,45) 0,00 (3.703.749,87) (3.703.749,87) 0,00 

Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως (6.421.388,17)  (6.421.388,17) 0,00 (12.403.370,57) (12.403.370,57) 0,00 (5.981.982,40) (5.981.982,40) 0,00 

Έξοδα λειτουργίας ερευνών 
και ανάπτυξης 

(8.904,39)  (8.904,39) 0,00 (17.667,07) (17.667,07) 0,00 (8.762,68) (8.762,68) 0,00 

Έσοδα συμμετοχών κύριας 
δραστηριότητας 

0,00   0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 

Έξοδα συμμετοχών κύριας 
δραστηριότητας 

(2.128.078,41)  (116.363,70) -2.011.714,71 (2.434.255,99) (1.403.757,59) -1.030.498,40 (306.177,58) (1.287.393,89) 981.216,31 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / 
εξοδα 

371.510,30   371.510,30  0,00 835.619,94  835.619,94  0,00 464.109,64  464.109,64  0,00 

Λειτουργικά κέρδη / 
ζημίες  προ αποσβέσεων 

-5.069.439,30 (3.057.724,59) -2.011.714,71 -6.735.239,64 (5.704.741,24) -1.030.498,40 -1.665.800,34 -2.647.016,65 981.216,31 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στο κόστος 
πωληθέντων 

(1.006.015,57)  (1.006.015,57) 0,00 (2.008.887,24) (2.008.887,24) 0,00 (1.002.871,67) (1.002.871,67) 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας 

(341.475,92)  (341.475,92) 0,00 (679.443,36) (679.443,36) 0,00 (337.967,44) (337.967,44) 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στα έξοδα 
λειτουργίας διάθεσης 

(31.632,47)  (31.632,47) 0,00 (63.170,85) (63.170,85) 0,00 (31.538,38) (31.538,38) 0,00 

Λειτουργικές ζημίες / 
κέρδη   

-6.448.563,26 (4.436.848,55) -2.011.714,71 -9.486.741,09 (8.456.242,69) -1.030.498,40 -3.038.177,83 (4.019.394,14) 981.216,31 

Έσοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 

326,59   326,59  0,00 0,00  0,00  0,00 (326,59) (326,59) 0,00 
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ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΔΟΛ 

σε ευρώ 1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  
1.4. –

30.06.2012  

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Έξοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 

0,00   0,00  0,00 (4.215,98) (4.215,98) 0,00 (4.215,98) (4.215,98) 0,00 

Έσοδα χρηματοοικονομικά 28.903,84   28.903,84  0,00 67.087,00  67.087,00  0,00 38.183,16  38.183,16  0,00 

Έξοδα χρηματοοικονομικά (2.493.206,67)  (2.493.206,67) 0,00 (4.924.223,67) (4.924.223,67) 0,00 (2.431.017,00) (2.431.017,00) 0,00 

Ζημίες / κέρδη προ 
φόρων  

-8.912.539,50 (6.900.824,79) -2.011.714,71 -14.348.093,74 (13.317.595,34) -1.030.498,40 -5.435.554,24 (6.416.770,55) 981.216,31 

Φόρος εισοδήματος 7.858,39   7.858,39  0,00 (90.245,83) (90.245,83) 0,00 (98.104,22) (98.104,22) 0,00 

Καθαρές (ζημίες) / κέρδη 
μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (α) 

-8.904.681,11 -6.892.966,40 -2.011.714,71 -14.438.339,57 -13.407.841,17 -1.030.498,40 -5.533.658,46 -6.514.874,77 981.216,31 

Καθαρές (ζημίες) / κέρδη 
μετά από φόρους από 
διακοπείσες 
δραστηριότητες (β) 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α)+(β) 

-8.904.681,11 (6.892.966,40) -2.011.714,71 -14.438.339,57 (13.407.841,17) -1.030.498,40 -5.533.658,46 (6.514.874,77) 981.216,31 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 

    0,00     0,00     0,00 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία  

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

Μερίδιο συνολικου 
εισοδήματοs απο συγγενείs 
επιχειρήσειs 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

Φόροs εισοδήματοs που 
σχετίζεται με στοιχεία 
συνολικού εισοδήματοs  

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

 
ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΔΟΛ 
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σε ευρώ 1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –31.03.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.1. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  1.4. –30.06.2012  
1.4. –

30.06.2012  

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου καθαρά απο 
φόρουs 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

-8.904.681,11 (6.892.966,40) -2.011.714,71 -14.438.339,57 (13.407.841,17) -1.030.498,40 -5.533.658,46 -6.514.874,77 981.216,31 

Η ζημιά/κέρδοs τηs 
περιόδου αποδίδεται ως 
εξής : 

    0,00     0,00     0,00 

Στους μετόχους της μητρικής 
εταιρείας 

-8.846.933,79 (6.835.219,08) -2.011.714,71 -14.355.371,47 (13.324.873,07) -1.030.498,40 -5.508.437,68 (6.489.653,99) 981.216,31 

Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές -57.747,32 (57.747,32) 0,00 -82.968,10 (82.968,10) 0,00 -25.220,78 (25.220,78) 0,00 

Σύνολο -8.904.681,11 (6.892.966,40) -2.011.714,71 -14.438.339,57 (13.407.841,17) -1.030.498,40 -5.533.658,46 (6.514.874,77) 981.216,31 

Το συνολικό εισόδημα 
τηs περιόδου αποδίδεται 
ως εξής : 

    0,00     0,00     0,00 

Στους μετόχους της μητρικής 
εταιρείας 

-8.846.933,79 (6.835.219,08) -2.011.714,71 -14.355.371,47 (13.324.873,07) -1.030.498,40 -5.508.437,68 (6.489.653,99)  981.216,31 

Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές -57.747,32 (57.747,32) 0,00 -82.968,10 (82.968,10) 0,00 -25.220,78 (25.220,78) 0,00 

Σύνολο -8.904.681,11 -6.892.966,40 -2.011.714,71 -14.438.339,57 (13.407.841,17) -1.030.498,40 -5.533.658,46 (6.514.874,77) 981.216,31 

(Ζημίες) / κέρδη μετά 
από φόρους ανά 
σταθμισμένη μετοχή 

-0,1066 (0,08) -0,0242 -0,1730 (0,16) -0,0124 -0,0664 -0,0782 0,0118 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός 
μετοχών 

83.000.000 83.000.000,00  83.000.000 83.000.000 83.000.000,00  83.000.000 83.000.000 83.000.000,00  83.000.000 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ     

  Η Εταιρεία 

1.1. – 
31.12.2011 

1.1. – 
31.12.2011 

1.1. – 
31.12.2011 

σε ευρώ 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 
Πωλήσεις 76.330.200,17 76.330.200,17 0,00 

Κόστος πωληθέντων προ 
αποσβέσεων -55.663.343,94 -55.663.343,94 0,00 

Μικτό κέρδος προ 
αποσβέσεων 20.666.856,23 20.666.856,23 0,00 

Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας -12.251.052,73 -12.251.052,73 0,00 
Έξοδα λειτουργίας 
διαθέσεως -26.404.118,93 -26.404.118,93 0,00 

Έξοδα λειτουργίας ερευνών 
και ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 

Έσοδα συμμετοχών κύριας 
δραστηριότητας 32.375,00 32.375,00 0,00 

Έξοδα συμμετοχών κύριας 
δραστηριότητας 0,00 -17.715.819,15 17.715.819,15 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα / 
εξοδα 2.904.612,48 -3.395.387,52 6.300.000,00 

Λειτουργικά κέρδη / 
ζημίες  προ αποσβέσεων -15.051.327,95 -39.067.147,10 24.015.819,15 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στο κόστος 
πωληθέντων -308.950,56 -308.950,56 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στα έξοδα 
διοικητικής λειτουργίας -1.127.833,41 -1.127.833,41 0,00 

Αποσβέσεις χρήσεως 
ενσωματωμένες στα έξοδα 
λειτουργίας διάθεσης -66.185,81 -66.185,81 0,00 

Λειτουργικές ζημίες / 
κέρδη   -16.554.297,73 -40.570.116,88 24.015.819,15 

Έσοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 1.627.993,43 1.627.993,43 0,00 

Έξοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων -9.827,39 -2.597.227,89 2.587.400,50 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ    

  Η Εταιρεία 

σε ευρώ 
1.1. – 

31.12.2011 
1.1. – 

31.12.2011 
1.1. – 

31.12.2011 

 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 

Έσοδα χρηματοοικονομικά 55.599,62 55.599,62 0,00 

Έξοδα χρηματοοικονομικά -4.994.201,81 -4.994.201,81 0,00 

Ζημίες / κέρδη προ 
φόρων  -19.874.733,88 -46.477.953,53 26.603.219,65 

Φόρος εισοδήματος -262.541,89 -262.541,89 0,00 

Καθαρές (ζημίες) / κέρδη 
μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (α) 

-20.137.275,77 -46.740.495,42 26.603.219,65 

Καθαρές (ζημίες) / κέρδη 
μετά από φόρους από 
διακοπείσες 
δραστηριότητες (β) 

0 0 0 

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (α)+(β) -20.137.275,77 -46.740.495,42 26.603.219,65 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα   0,00 

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία  -228.822,40 0,00 -228.822,40 

Μερίδιο συνολικου 
εισοδήματοs απο συγγενείs 
επιχειρήσειs 

0,00 0,00 0,00 

Φόροs εισοδήματοs που 
σχετίζεται με στοιχεία 
συνολικού εισοδήματοs  

0,00 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου καθαρά απο 
φόρουs 

-228.822,40 0,00 -228.822,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ -20.366.098,17 -46.740.495,42 26.374.397,25 

Η ζημιά/κέρδοs τηs 
περιόδου αποδίδεται ως 
εξής : 

  0,00 
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Στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας 

-20.137.275,77 -46.740.495,42 26.603.219,65 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΤΗΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ     

  Η Εταιρεία 

σε ευρώ 
1.1. – 

31.12.2011 
1.1. – 

31.12.2011 
1.1. – 

31.12.2011 

 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 
Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

0,00 0,00 0,0 

Σύνολο -20.137.275,77 -46.740.495,42 26.603.219,65 

Το συνολικό εισόδημα 
τηs περιόδου αποδίδεται 
ως εξής : 

  0,00 

Στους μετόχους της 
μητρικής εταιρείας 

-20.366.098,17 -46.740.495,42 26.374.397,25 

Σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

0,00 0,00 0,00 

Σύνολο -20.366.098,17 -46.740.495,42 26.374.397,25 

(Ζημίες) / κέρδη μετά 
από φόρους ανά 
σταθμισμένη μετοχή 

-0,2426 -0,5631 0,3205 

Μέσος σταθμισμένος 
αριθμός μετοχών 

83.000.000 83.000.000 0 

 
 
 
 
 
 
 
γ) Διαφορές στις καταστάσεις ταμειακών ροών 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Ζημιές προ φόρων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -35.654.533,04 -46.427.078,98 10.772.545,94 -19.874.733,88 -46.477.953,53 26.603.219,65 

Ζημιές προ φόρων από 
διακοπείσες δραστηριότητες -1.473.198,52 -1.473.198,52 0,00 0 0 0,00 

Πλέον / µείον προσαρµογές αποτελεσμάτων

Αποσβέσεις 6.070.357,20 6.070.357,20 0,00 1.502.969,78 1.502.969,78 0,00 

Αποτελέσματα από 
συμμετοχές  -2.222.051,31 8.550.494,63 -10.772.545,94 -1.650.541,04 18.652.678,61 -20.303.219,65 

Προβλέψεις -3.030.550,74 -3.030.550,74 0,00 -1.598.726,00 4.701.274,00 -6.300.000,00 

Συναλλαγματικές διαφορές 6.253,88 6.253,88 0,00 -4.683,61 -4.683,61 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα (χρεωστικοί μείον 
πιστωτικοί τόκοι) 

8.550.031,41 8.550.031,41 0,00 4.938.602,19 4.938.602,19 0,00 

Προσαρµογές για μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

Αύξηση (-) / μείωση (+) 
αποθεµάτων 2.069.938,34 2.069.938,34 0,00 384.108,44 384.108,44 0,00 

Αύξηση (-) / μείωση (+) 
απαιτήσεων  8.738.919,75 8.738.919,75 0,00 8.237.078,76 8.237.078,76 0,00 

Αύξηση (+) / μείωση (-) 
υποχρεώσεων πλην δανειακών 2.543.388,63 2.543.388,63 0,00 -8.674.899,60 -8.674.899,60 0,00 

Μείον     0,00     0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα καταβεβληµένα -8.722.299,36 -8.722.299,36 0,00 -4.994.201,81 -4.994.201,81 0,00 

Φόροι πληρωθέντες -3.905.863,96 -3.905.863,96 0,00 -3.645.046,79 .-3.645.046,79 0,00 
Λειτουργικές ροές από 
διακοπείσες δραστηριότητες -691.873,27 -691.873,27 0,00 0 0 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / 
εκροών (-) από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες  (α) 

-27.721.480,99 -27.721.480,99 0,00 -25.380.073,56 -25.380.073,56 0,00 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2012 

 
 
 

118 

 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο 'Ομιλος Η Εταιρεία 
σε ευρώ 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, 
συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 

-562.600,00 -562.600,00 0,00 -532.000,00 -532.000,00 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις 
θυγατρικών, συγγενών 
συμμετοχών και χρεογράφων 
κλπ 

5.615.387,84 5.615.387,84 0,00 6.350.807,46 6.350.807,46 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων 
παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  

-742.809,77 -742.809,77 0,00 -272.795,44 -272.795,44 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις 
ενσώµατων και άϋλων παγίων 192.800,05 192.800,05 0,00 122.815,00 122.815,00 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 172.267,95 172.267,95 0,00 55.599,62 55.599,62 0,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0,00 0 0 0,00 
Επενδυτικές ροές από 
διακοπείσες δραστηριότητες -47.493,38 -47.493,38 0,00 0 0 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / 
εκροών (-) από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες  (β) 

4.627.552,69 4.627.552,69 0,00 5.724.426,64 5.724.426,64 0,00 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Εισπράξεις από αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0,00 0 0 0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια 23.345.923,26 23.345.923,26 0,00 18.209.591,50 18.209.591,50 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων -11.608.321,29 -11.608.321,29 0,00 -6.360.000,00 -6.360.000,00 0,00 
Εξοφλήσειs υποχρεώσεων απο 
χρηματοδοτικέs μισθώσειs 
(χρεολύσια) 

-1.416.165,57 -1.416.165,57 0,00 -1.304.381,18 -1.304.381,18 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα (συν 
μερίσματα μειοψηφίας) -7,8 -7,8 0,00 -7,8 -7,8 0,00 

Χρηματοδοτικές ροές από 
διακοπείσες δραστηριότητες 1.097.899,41 1.097.899,41 0,00 0 0 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / 
εκροών (-) από 
χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες  (γ) 

11.419.328,01 11.419.328,01 0,00 10.545.202,52 10.545.202,52 0,00 

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

-11.674.600,29 -11.674.600,29 0,00 -9.110.444,40 -9.110.444,40 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

13.826.032,46 13.826.032,46 0,00 9.190.259,42 9.190.259,42 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.151.432,17 2.151.432,17 0,00 79.815,02 79.815,02 0,00 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο 'Ομιλος Ο 'Ομιλος 

σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 
 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Ζημιές προ φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  -8.912.539,50 -6.900.824,79 -2.011.714,71 -14.348.093,74 -13.317.595,34 -1.030.498,40 

Ζημιές προ φόρων από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

 
Πλέον / µείον προσαρµογές αποτελεσμάτων για:   

Αποσβέσεις 1.379.123,96 1.379.123,96 0,00 2.751.501,45 2.751.501,45 0,00 
Αποτελέσματα από συμμετοχές  2.127.751,82 116.037,11 2.011.714,71 2.438.471,97 1.407.973,57 1.030.498,40 
Προβλέψεις -46.051,82 -46.051,82 0,00 -116.974,15 -116.974,15 0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές 248,75 248,75 0,00 3.984,57 3.984,57 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (χρεωστικοί 
μείον πιστωτικοί τόκοι) 

2.464.302,83 2.464.302,83 0,00 4.857.136,67 4.857.136,67 0,00 

 
Προσαρµογές για μεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Αύξηση (-) / μείωση (+) αποθεµάτων 2.424.860,50 2.424.860,50 0,00 3.113.765,58 3.113.765,58 0,00 
Αύξηση (-) / μείωση (+) απαιτήσεων  7.543.060,86 7.543.060,86 0,00 6.247.119,67 6.247.119,67 0,00 
Αύξηση (+) / μείωση (-) υποχρεώσεων πλην 
δανειακών -18.247,37 -18.247,37 0,00 2.101.788,56 2.101.788,56 0,00 

Μείον     0,00     0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -2.493.206,67 -2.493.206,67 0,00 -4.924.223,67 -4.924.223,67 0,00 

Φόροι πληρωθέντες -306.206,74 -306.206,74 0,00 -741.286,24 -741.286,24 0,00 
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
λειτουργικές δραστηριότητες  (α) 4.163.096,62 4.163.096,62 0,00 1.383.190,67 1.383.190,67 0,00 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών, συγγενών 
συμμετοχών και χρεογράφων κλπ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  -30.522,49 -30.522,49 0,00 -103.103,93 -103.103,93 0,00 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 1.845,00 1.845,00 0,00 345.802,76 345.802,76 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 28.903,84 28.903,84 0,00 67.087,00 67.087,00 0,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
επενδυτικές δραστηριότητες  (β) 226,35 226,35 0,00 -690.214,17 -690.214,17 0,00 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.  
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο 'Ομιλος Ο 'Ομιλος 

σε ευρώ 31.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 30.06.2012 30.06.2012 30.06.2012 

  
Οπως 

δημοσιεύθηκαν Αναμορφωμένα Διαφορά 
Οπως 

δημοσιεύθηκαν  Αναμορφωμένα Διαφορά 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια 849.641,00 849.641,00 0,00 5.122.544,04 5.122.544,04 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων -5.076.991,54 -5.076.991,54 0,00 -4.947.310,79 -4.947.310,79 0,00 

Εξοφλήσειs υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικέs 
μισθώσειs (χρεολύσια) 

-366.139,02 -366.139,02 0,00 -737.027,23 -737.027,23 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα (συν μερίσματα 
μειοψηφίας) 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών (+) / εκροών (-) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (γ) -4.593.489,56 -4.593.489,56 0,00 -561.793,98 -561.793,98 0,00 

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

-430.166,59 -430.166,59 0,00 131.182,52 131.182,52 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης περιόδου 2.151.432,17 2.151.432,17 0,00 2.151.432,17 2.151.432,17 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

1.721.265,58 1.721.265,58 0,00 2.282.614,69 2.282.614,69 0,00 
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δ) Διαφορές στα ίδια κεφάλαια 

 

 

Διαφορές στα Ίδια Κεφάλαια της Μητρικής 

  31/12/2011 31/3/2012 30/6/2012 

Ιδια κεφάλαια όπως 
δημοσιεύθηκαν  73.632.145,07 69.941.523,75 66.761.833,40 

Αναμορφώσεις     

Απομείωση 
θυγατρικών 
επιχειρήσεων 

-3.415.819,15 -3.415.819,15 -3.415.819,15 

Απομείωση συγγενών 
επιχειρήσεων -15.350.000,00 -15.350.000,00 -15.350.000,00 

Πρόβλεψη ζημίας 
χορηγηθείσας 
εγγύησης θυγατρικής 

-6.300.000,00 -6.300.000,00 -6.300.000,00 

Σύνολο 
αναμορφώσεων -25.065.819,15 -25.065.819,15 -25.065.819,15 

Ιδια κεφάλαια μετά 
την αναμόρφωση 48.566.325,92 44.875.704,60 41.696.014,25 
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Διαφορές στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου 

  31/12/2011 31/3/2012 30/6/2012 

Ιδια κεφάλαια 
όπως 
δημοσιεύθηκαν  

-16.919.423,85 -25.824.104,96 -31.357.763,42 

Αναμορφώσεις     

Μη αναγνώριση 
αναβαλλόμενης 
απαίτησης απο 
κοινού ελεγχόμενης 
εταιρείας. 

-2.142.900,00 -2.142.900,00 -2.142.900,00 

Αποτίμηση συγγενών 
επιχειρήσεων -2.530.007,74 -518.293,03 -1.499.509,34 

Σύνολο 
αναμορφώσεων -4.672.907,74 -2.661.193,03 -3.642.409,34 

Ιδια κεφάλαια 
μετά την 
αναμόρφωση 

-21.592.331,59 -28.485.297,99 -35.000.172,76 
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41.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Την 14.01.2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’αριθμόν Κ2/-230/11.01.2013 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 

την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρείας κατά το ποσό των 

7.003.125 ευρώ με έκδοση 23.343.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών .Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Εταιρείας την 12.02.2013 πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 

Επι ακινήτων της Μητρικής Εταιρείας έχει εγγραφεί την 26.02.2013 προσημείωση ποσού 3 εκατ.ευρώ για 

εξασφάλιση τραπεζικού δανείου. 

  



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012» καθώς και οι συνημμένες επ’ αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 έως 41» είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της  26ης  Μαρτίου 2013. 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις ανωτέρω «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012» καθώς και στις 

συνημμένες επ’ αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 έως 41» είναι οι κ.κ.: Σταύρος Π.Ψυχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Στ. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Νικόλας Γ. Πεφάνης, Μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Εταιρικού Κέντρου, και 

Θεόδωρος Δ. Ντόλος, Διευθυντής Λογιστηρίου. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         

και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Σταύρος Π. Ψυχάρης 

Α.Δ.Τ.: Χ  214638 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

και Γενικός Διευθυντής 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 

 

 

Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης 

Α.Δ.Τ.: ΑΗ 042414 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 και  Γενικός Διευθυντής Εταιρικού 

Κέντρου  

 

 

 

Νικόλας Γ. Πεφάνης 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121745  

Ο Διευθυντής 

Λογιστηρίου 

 

 

 

 

Θεόδωρος Δ. Ντόλος 

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 103596 

Α.Μ.0001984 Α΄ΤΑΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνονται: 

 Οι Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας και του Ομίλου 

 Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και και του Ομίλου 

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας και του Ομίλου είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.dol.gr 

 



Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο

96.041.058,89  0,00  96.041.058,89  123.195.572,08  2.615.773,27  125.811.345,35  

21.423.442,65  0,00  21.423.442,65  22.036.199,99  (689.658,29) 21.346.541,70  

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 (22.760.590,62) 0,00  (22.760.590,62) (43.914.262,25) (1.396.432,16) (45.310.694,41) 

(32.476.184,83) 0,00  (32.476.184,83) (46.427.078,98) (1.473.198,52) (47.900.277,50)  

76.989.717,60  92.488.213,28  33.310.208,81  34.326.334,62  (31.700.633,47) 0,00  (31.700.633,47) (48.463.040,26) (1.486.605,32) (49.949.645,58) 

10.720.667,74  591.822,00  11.500.877,58  11.623.888,29  

212.866,00  563.139,17  142.055,89  414.662,08  (31.537.454,40) 0,00  (31.537.454,40) (48.399.978,69) (758.168,71) (49.158.147,40) 

1.081.469,49  1.081.469,49  1.081.469,49  1.081.469,49  (163.179,07) 0,00  (163.179,07) (63.061,57) (728.436,61) (791.498,18) 

13.653.168,58  17.429.427,46  92.866.397,54  95.466.649,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Αποθέματα 9.593.717,81  15.437.715,05  2.542.310,10  3.108.676,40  (31.700.633,47) 0,00  (31.700.633,47) (48.463.040,26) (1.486.605,32) (49.949.645,58) 

Απαιτήσεις από πελάτες 27.022.741,83  37.818.562,00  12.648.214,81  16.804.557,13  (31.537.454,40) 0,00  (31.537.454,40) (48.399.978,69) (758.168,71) (49.158.147,40) 

18.004.823,60  24.207.158,49  19.491.190,59  20.845.937,88  (163.179,07) 0,00  (163.179,07) (63.061,57) (728.436,61) (791.498,18) 

157.279.172,65  189.617.506,94  173.582.724,81  183.672.175,32  (0,8380) 0,0000  (0,8380) (0,5831) (0,0091) (0,5923) 

(17.292.135,16) 0,00  (17.292.135,16) (37.843.905,05) (1.363.713,17) (39.207.618,22) 

3.112.500,00  45.650.000,00  3.112.500,00  45.650.000,00  

(56.194.144,21) (67.194.189,81) 26.114.608,50  2.916.325,92  

(53.081.644,21) (21.544.189,81) 29.227.108,50  48.566.325,92  

(211.320,85) (48.141,78) 0,00  0,00  

(53.292.965,06) (21.592.331,59) 29.227.108,50  48.566.325,92  

33.449.632,23  38.314.567,67  7.934.601,54  12.220.000,00  

26.171.534,70  30.971.699,01  30.129.353,61  33.287.518,70  

100.570.301,32  93.714.393,62  70.744.329,97  58.316.261,73  

50.380.669,46  48.209.178,23  35.547.331,19  31.282.068,97  

0,00  0,00  0,00  0,00  

210.572.137,71  211.209.838,53  144.355.616,31  135.105.849,40  

157.279.172,65  189.617.506,94  173.582.724,81  183.672.175,32  

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 α) Από/προς θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 1.852.150,98 1.346.537,13

0,00 0,00 1.084.701,77 12.011.152,96

(32.476.184,83) (46.427.078,98) (19.127.797,63) (46.477.953,53) γ) Από/προς συγγενείς εταιρείες 45.338.991,67 14.056.258,10 38.148.682,01 12.636.564,68

0,00  (1.473.198,52) 0,00  0,00  20.634,92 423,88 17.634,92 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 45.359.626,59 14.056.681,98 41.103.169,68 25.994.254,77

5.468.455,46  6.070.357,20  1.360.720,34  1.502.969,78  0,00 2.435.612,75 0,00 1.209.453,54

0,00  0,00  0,00  0,00  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(2.054.916,76) (3.030.550,74) (1.710.888,93) 4.701.274,00  α) Από/προς θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 9.760.151,84 636.376,60

2.745,83  6.253,88  799,57  (4.683,61) 0,00 0,00 6.122.199,61 7.788.344,81

5.798.392,71  8.550.494,63  4.606.346,38  18.652.678,61  γ) Από/προς συγγενείς εταιρείες 8.853.938,69 1.066.370,93 2.503.120,49 501.825,90

9.708.676,44  8.550.031,41  5.793.050,24  4.938.602,19  δ) Από/προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 224.050,89 6.465,20 181.091,34 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.077.989,58 1.072.836,13 18.566.563,28 8.926.547,31

5.843.997,24  2.069.938,34  566.366,30  384.108,44  0,00 0,00 0,00 0,00

16.537.444,08  8.738.919,75  6.035.623,99  8.237.078,76  

(46.813,34) 2.543.388,63  1.926.405,16  (8.674.899,60) 

(10.018.571,89) (8.722.299,36) (5.941.578,38) (4.994.201,81) Αθήνα 100,00% Πλήρης 6

(1.538.040,13) (3.905.863,96) (1.390.167,09) (3.645.046,79) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Αθήνα 100,00% Πλήρης 6

0,00  (691.873,27) 0,00  0,00  STUDIO ATA AE Μαρούσι 99,30% Πλήρης 6

(2.774.815,19) (27.721.480,99) (7.881.120,05) (25.380.073,56) ΔΟΛ DIGITAL AE Αθήνα 84,22% Πλήρης 3

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ Μαρούσι 50,50% Πλήρης 3

(2.595.064,00) (562.600,00) (2.595.064,00) (532.000,00) HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Αθήνα 50,00% Αναλογική 3

(187.387,76) (742.809,77) (13.586,96) (272.795,44) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ AEBE Κορωπί 50,00% Αναλογική 3

347.509,76  192.800,05  4.440,00  122.815,00  ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ Αθήνα 50,00% Αναλογική 3

365.018,37  5.615.387,84  365.018,37  6.350.807,46  Αθήνα 50,00% Αναλογική 3

309.895,45  172.267,95  148.528,14  55.599,62  Κορωπί 25,50% Αναλογική 3

168.066,33  0,00  168.066,33  0,00  Κορωπί 25,50% Αναλογική 2

0,00  (47.493,38) 0,00  0,00  Αθήνα 38,70% Καθαρή θέση 3

(1.591.961,85) 4.627.552,69  (1.922.598,12) 5.724.426,64  Θεσσαλονίκη 33,33% Καθαρή θέση 6

Αθήνα 30,00% Καθαρή θέση 3

3.500.000,00  0,00  3.500.000,00  0,00  Αθήνα 25,00% Καθαρή θέση 3

8.476.567,21  23.345.923,26  8.142.669,78  11.849.591,50  Αθήνα 22,11% Καθαρή θέση 5
(6.485.594,95) (11.608.321,29) 0,00  0,00  

(1.487.267,84) (1.416.165,57) (1.373.972,27) (1.304.381,18) 

(38,50) (7,80) (38,50) (7,80) 

0,00  

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

48.566.325,92  93.998.243,24  

0,00  

(19.339.217,42) (46.740.495,42) 

0,00 

(21.592.331,59) (53.292.965,06) 

20.357.905,67 

(40.570.116,88) 

ΑΡΓΟΣ ΑΕ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ

Ψηφιακά μέσα-πληροφορική-internet

Δραστηριότητα

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων

Ιδιοκτήτεs μητρικήs

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.1.-31.12.2012

58.228.116,68 

19.698.600,73 

76.330.200,17 

1.1.-31.12.2011

31.12.2012

ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

1.1.-31.12.2012

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

0,00 

(19.339.217,42) 

(46.477.953,53) 

(46.740.495,42) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

(Ζημίες) / κέρδη μετά από Φόρους (α)

Επενδύσεις σε ακίνητα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικήs εταιρείας (α)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο (10.375.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η 
μία)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας :  Χρ. Λαδά 3, 10237 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς  πώληση 

Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν αναρτηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις

Σταύρος Π. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σ. Ψυχάρης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Ευστάθιος Ε. Ευσταθιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Χ. Κορίτσας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Θ. Καρτάλης, Μη
Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Μάνος Εκτελεστικό Μέλος, Στέργιος Γ. Νέζης Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ιωάννης Ν. Παράσχης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Νικόλας Γ. Πεφάνης Εκτελεστικό Μέλος, Αντώνιος Π. Τριφύλλης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χριστίνα Π. Τσούτσουρα - Ψυχάρη, Εκτελεστικό Μέλοs,
Νικόλαος Ε. Πιμπλής, Εκτελεστικό Μέλος

http://www.dol.gr/down_fin.htm Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ 31.12.2012

Επωνυμία

MULTIMEDIA A.E.

ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Κύκλος εργασιών

Με σύμφωνη γνώμη -'Εμφαση θεμάτων.

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (διαφορά χρεωστικών μείον πιστωτικών 
τόκων)

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

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών εταιρειών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

(Αύξηση) / μείωση αποθεµάτων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χαράλαμπος Πετρόπουλος-Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12001

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

Καταβεβλημένοι φόροι

Τόκοι εισπραχθέντες

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Προβλέψεις

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Ιδιοκτήτεs μητρικήs

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(Ζημιές) / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά απο φόρουs (β)

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα/έξοδα μετά απο φόρουs (α)+(β)

Νόμιμος  ελεγκτής

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410 / 06 / Β / 86 / 40

(Ζημίες) / κέρδη μετά από Φόρους (α)

Κατανέμονται σε

Α.Φ.Μ. 094028358

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να 
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της http://www.dol.gr, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση  Ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή , όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Δημοσιευόμενα βάσει του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,ενοποιημένες και μη κατά τα Δ.Π.Χ.Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξηs περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 29.227.108,50 48.566.325,92 

Χρηματοδοτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Μερίσµατα πληρωθέντα

Εποπτεύουσα αρχή
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών,Μεταφορών & Δικτύων(Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Αποσβέσεις

Απομειώσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.003.665,92 10.268.659,01 11.419.328,01 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Εισπράξεις  δανείων

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο (εκροών) / εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Εισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών, από κοινού ελεγχόμενων, 
συγγενών εταιρειών,  χρεογράφων κλπ.

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εκδόσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Εκδόσεις

Εκτυπώσεις

Εκδόσεις

β) Από/προς κοινού ελεγχόμενες εταιρείες

β) Από/προς κοινού ελεγχόμενες εταιρείες

Εδρα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.190.259,42 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ (TVE)

Αλυσίδα Βιβλιοπωλείων - Εκδοτικός Οίκος

Τηλεοπτικά Studio-τηλεοπτικές παραγωγές

Ραδιοφωνικόs σταθμόs

Βιβλιοδετικές εργασίες

Παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων

% Ομίλου

79.815,02 

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Συσκευασίες εντύπων

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM  AE

Πρακτορείο Διανομής Τύπου

Ν.ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ  ΑΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ

Προεκτυπώσεις

Εκδοτικός οίκος- Σε εκκαθάριση

-0,5631

(39.067.147,10) 

-0,5139

(11.967.109,28) 

Μέθοδος   
Ενοποίησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΛΠ 24                                                 

(συναλλαγές και ανεξόφλητα υπόλοιπα που αφορούν τα συνδεδεμένα μέρη) 

δ) Από/προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

0,00 

(46.740.495,42) 

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

(Ζημιές) / κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

Λοιπά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά απο φόρουs (β)

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα/έξοδα μετά απο φόρουs (α)+(β)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(19.127.797,63) 

(19.339.217,42) 

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων 

(Ζημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(13.327.829,62) 

Κύκλος εργασιών

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.788.321,05 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή

                                          

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρουs(συνεχιζόμενεs και διακοπείσεs δραστηριότητεs)

Μεταβολέs στην ενοποίηση (4.541.993,86) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)

2.151.432,17 544.755,86 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

464.940,84 (9.110.444,40) 

10.545.202,52 

0,00 

24.910.513,01 

0,00 7.988.794,84 

(21.592.331,59) 

79.815,02 

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες

Τηλεοπτικός Σταθμός Μega Channel

(31.700.633,47) (49.949.645,58) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξοφλήσεις δανείων 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικέs μισθώσειs (χρεωλύσια)

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

Ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ A.E.O.E.         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Λειτουργικές δραστηριότητες

(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Μείον: 

1.1.-31.12.2011

Ο  ΟΜΙΛΟΣ   

26 Μαρτίου 2013Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ της ΔΟΛ ΑΕ    1.1.-31.12.2012

1.097.899,41 0,00 

Μεταφορά αποθεματικού καθαρής θέσης (ζημιάς) στα αποτελέσματα χρήσης 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξηs περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

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

(363.111,12) (11.674.600,29) 

2.151.432,17 13.826.032,46 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

1.308.578,10 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/έξοδα μετά από φόρουs(συνεχιζόμενεs και διακοπείσεs δραστηριότητεs)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)

Μεταφορά αποθεματικού καθαρής θέσης (ζημιάς) στα αποτελέσματα χρήσης 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΚΑΙ
  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: Χ 214638 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ  
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΣ  Γ. ΠΕΦΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121745

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΝΤOΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ  103596

Α.Μ.0001984 Α΄ΤΑΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ   
ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΨΥΧΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042414 

1.Τα θέματα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου  Ελεγκτή αφορούν : α) Στην αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011 και της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της 31.03.20012 και 30.06.2012 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 . β) Στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της . 
2. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1.1.-31.12.2012  - από τις οποίες αντλήθηκαν τα ανωτέρω Στοιχεία και Πληροφορίες - έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές αποτίμησης, οι λογιστικές πολιτικές και οι εκτιμήσεις των Οικονομικών 
Καταστάσεων της παρελθούσης χρήσης 2011, όπως αυτή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 (βλέπε σημ.41οικονομικών καταστάσεων).  
3. Η Μητρική Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2012 ενώ για τις ενοποιούμενες εταιρείες οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις παρουσιάζονται  στον ανωτέρω πίνακα (βλ. και σχετική σημείωση 39 στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1.1.-31.12.2012).
4. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν διενεργήσει προβλέψεις για πιθανή δυσμενή έκβαση επίδικων ή υπό διαιτησία διαφορών ή αποφάσεων, δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων.
5. 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.  Για την από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ  α) εκκρεμεί η έκδοση απόφασης  από το Συμβούλιο της Επικρατείας για καταβολή πρόσθετων εισφορών σε 
ασφαλιστικό ταμείο ποσού 3,050 εκατ. ευρώ περίπου και αφορά την περίοδο 1998 έως 2003  και β) απορρίφθηκε η προσφυγή  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη μη καταβολή πρόσθετων εισφορών σε ασφαλιστικό ταμείο 
ποσού 3,064 εκατ. ευρώ περίπου που αφορά την περίοδο 2004 έως 2006 και αναμένεται η κοινοποίησή της. Τα ποσά αυτά έχουν λογιστεί στα έξοδα της εταιρείας και έχουν καταβληθεί στίς προηγούμενες χρήσεις. γ) επίσης έχει ασκηθεί 
προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για μη καταβολή πρόσθετων εισφορών στό ίδιο  ασφαλιστικό ταμείο ποσού 4,679 εκατ.ευρώ περιόδου 2007 έως 2011.Το ποσό αυτό έχει λογισθεί στα έξοδα της εταιρείας κατά την 
προηγούμενη χρήση και καταβάλλεται τμηματικά βάσει ρύθμισης.
6. Η Εταιρεία, μέχρι την 31.12.2012 έχει διενεργήσει συνολικέs προβλέψεις ύψους 130,7 χιλ. ευρώ για τις φορολογικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από μελλοντικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2010 - 2012. Οι λοιπές εταιρείες 
του Ομίλου δεν έχουν διενεργήσει προβλέψεις για τις φορολογικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο των ανέλεγκτων μέχρι τις 31.12.2012 φορολογικά χρήσεων.
7. Την περίοδο 1.1.- 31.12.2012 η Εταιρεία και ο Ομιλος δεν έχουν διενεργήσει προβλέψεις κατά την έννοια του ΔΛΠ 37.  
8. Ο απόλυτοs αριθμόs απασχολούμενου προσωπικού έχει ως εξής : Εταιρεία 31.12.2012: 533 άτομα μόνιμο προσωπικό  (31.12.2011: 596 άτομα μόνιμο προσωπικό). Η Εταιρεία δεν απασχολεί εποχικό προσωπικό. Όμιλος 31.12.2012: 980 
άτομα μόνιμο προσωπικό και 3 άτομα εποχικό προσωπικό (31.12.2011: 1.064 άτομα μόνιμο προσωπικό και 16 εποχικό προσωπικό).
9.Την 1.10.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών τηs Νομαρχίας Αθηνών, το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης τηs εταιρείας Ελληνικά Γράμματα ΑΕ με το οποίο αποφασίσθηκε η λύση τηs εν λόγω εταιρείαs και η θέση της σε 
εκκαθάριση, αρχομένης απο 30.09.2010.  
10. Τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-31.12.2012 προκύπτουν από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , ενώ της περιόδου 1.1-31.12.2011 προκύπτουν από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.
11. Επί ακινήτου της μητρικής εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού 4,9εκατ.ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου ,ενώ για την απο κοινού ελεγχόμενη εταιρεία ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ έχει αναληφθεί υποχρέωση για εγγραφή  προσημείωσης 
επι ακινήτων ποσού 58,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου (επίδραση στον όμιλο  50% ), (σχετική σημείωση 39 οικονομικών καταστάσεων) 
12.Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Απριλίου 2012 και κατόπιν σχετικής εγκρίσεως την 17.05.2012 απο το υπουργείο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας  α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία της 
μετοχής της εταιρείας από 0,55 € σε 4,40 € με συνένωση μετοχών (reverse split) διαμορφώνοντας τον αριθμό των μετοχών απο 83.000.000 τεμ.σε 10.375.000 τεμ. β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 
42.537.500 € με ισόποση μείωση ζημιών και  μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  από  4,40 € σε 0,30 € και  γ) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 7.003.125 € με έκδοση 23.343.750 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών (0,30 €) έκαστη. Την 14.01.2013 εγκρίθηκε η εν λόγω αύξηση απο το αρμόδιο υπουργείο,ενώ η έγκριση απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  είχε χορηγηθεί  την 
20.12.2012.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12.02.2013 πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
13. Οι (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον σταθμισμένο αριθμό των μετοχών στο τέλος της περιόδου.
14. Δεν κατέχονται από την Εταιρεία ίδιες μετοχές. Επίσης δεν κατέχονται μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας από θυγατρικές, από κοινού ελεγχόμενες και συγγενείς εταιρείες.
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