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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  

11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

12. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

13. ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

14. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

19. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

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

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

24. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

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

26. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

28. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  

MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.  

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MC ΕΛΛΑΣ (η 

Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και 

διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 
Ευθύνη Ελεγκτή 

 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 

και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  

κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που  
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εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 
 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έµφαση γεγονότος 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή 

σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν οριστικοποιηθεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2006 και 2007. Το αποτέλεσµα αυτής της οριστικοποίησης δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν σχέδιο. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 

καταστάσεις.         

 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 
 
 

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΜΣΟΕΛ 12001 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ 
 

ΑΜΣΟΕΛ 11031 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΑΕ 
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MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 
(σε ευρώ) 

 
 

 
Σηµειώ
σεις 2007  2006 

Πωλήσεις 5 6.830.124,68  6.400.727,85

Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων 8 -4.517.529,35  -3.979.496,21 

Μικτό κέρδος   προ αποσβέσεων  2.312.595,33  2.421.231,64

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9 -467.540,45  -381.948,37 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10 -2.294.464,33  -2.377.797,41 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα 6 48.116,29  10.985,91 

Λειτουργικές ζηµίες προ αποσβέσεων  -401.293,16  -327.528,23

Αποσβέσεις περιόδου µη ενσωµατωµένες στο 
κόστος πωληθέντων  -10.618,45  -11.819,08  

     

Λειτουργικές ζηµίες   -411.911,61  -339.347,31

‘Εξοδα χρηµατοοικονοµικά  11 -968,49  -7.131,50 

‘Εσοδα χρηµατοοικονοµικά  11 11.114,67  2.171,24 

Ζηµίες προ φόρων   -401.765,43  -344.307,57

Φόρος εισοδήµατος 12 42.021,00  22.789,00 

Καθαρές ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους  -359.744,43  -321.518,57

Βασικές ζηµίες ανά µετοχή 13 -7,1948  -6,4304 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών 13 50.000  50.000 
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MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

σε ευρώ 

 

 Σηµειώσεις 31.12.2007  31.12.2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14 17.445,77  9.026,08 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 15 9.704,34  382,49 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 12 134.150,00  68.379,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  1.124,00  1.124,00 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  162.424,11  78.911,57 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Αποθέµατα 16 522.948,40  302.880,08 

Εµπορικές απαιτήσεις  17 3.612.159,90  3.837.132,32 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 18 282.577,06  601.362,80 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27 13.657,40  85.971,03 

Χρηµατικά διαθέσιµα 19 1.008.762,25  58.200,05 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  5.440.105,01  4.885.546,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  5.602.529,12  4.964.457,85 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο 20 1.467.500,00  1.467.500,00 

Αποθεµατικά κεφάλαια 21 155.718,26  155.718,26 

Αποτελέσµατα εις νέο  -1.062.140,07  -702.395,64 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  561.078,19  920.822,62 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Πρόβλέψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 22 132.384,00  123.217,00 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  132.384,00  123.217,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικές υποχρεώσεις 23 2.602.060,71  2.272.966,42 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 24 0,00  0,00 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 27 1.517.679,43  856.566,57 
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα 25 789.326,79  790.885,24 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  4.909.066,93  3.920.418,23 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  5.602.529,12  4.964.457,85 

 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των   οικονοµικών  
καταστάσεων 
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MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
Για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 

 

  σε ευρώ 
 2007  2006 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Ζηµίες προ φόρων  -401.765,43  -344.307,57 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 10.618,45  11.819,08 

Προβλέψεις 9.167,00  -12.748,30 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (η διαφορά 
χρεωστικών & πιστωτικών τόκων) 

 
-10.146,18  4.960,26 

Προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:    

Αύξηση αποθεµάτων -220.068,32  -31.905,86 

Mείωση απαιτήσεων  616.071,82  107.603,41 
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών και καταβληθέντων µερισµάτων) 988.648,70  453.176,49 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα  -968,49  -7.131,50 

Φόροι Πληρωθέντες -23.750,00  -16.169,45 

Σύνολο εισροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες  967.807,55  165.296,56 

Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  -28.360,02  -550,00 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων 0,00                             202,34 

Τόκοι εισπραχθέντες 11.114,67  2.171,24 

Σύνολο εκροών / εισροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες  -17.245,35  1.823,58 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Εξοφλήσειs δανείων 0,00  -250.000,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  0,00  -250.000,00 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως  950.562,20  -82.879,86 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
έναρξης χρήσεως 58.200,05  141.079,91 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσεως 1.008.762,25  58.200,05 

 
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 

καταστάσεων  
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Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 28 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  

 

 

MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.  
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Για τη χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2007  
(σε ευρώ) 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

καταβεβληµένο  
Τακτικό 

αποθεµατικό  
Αποτελέσµατα 

εις νέο  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

1 Ιανουαρίου 2006 1.467.500,00  155.718,26  -380.877,07  1.242.341,19
Αποτελέσµατα χρήσεως 

µετά από φόρουs 0,00  0,00  -321.518,57  -321.518,57 
31 ∆εκεµβρίου 2006 1.467.500,00 155.718,26  -702.395,64 920.822,62

   

1 Ιανουαρίου 2007 1.467.500,00 155.718,26  -702.395,64 920.822,62
Αποτελέσµατα χρήσεως 

µετά από φόρουs 0,00  0,00  -359.744,43  -359.744,43 
31 ∆εκεµβρίου 2007 1.467.500,00 155.718,26  -1.062.140,07 561.078,19
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1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Η εταιρεία MC ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε το διακριτικό τίτλο “MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ” ιδρύθηκε το 

έτος 1999 (Φ.Ε.Κ. σύστασης 9055/11.11.1999) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της 

Νοµαρχίας Αθηνών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε 44343/01/Β/99/610. 

Η διάρκεια της έχει ορισθεί, σύµφωνα µε το καταστατικό, σε 50 έτη από την ηµεροµηνία καταχώριση της 

στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (έως το 2049).  Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων επί 

της οδού Μιχαλακοπούλου 80, όπου είναι εγκατεστηµένα και τα Γραφεία της.  

Ιδρυτές της Εταιρείας ήταν η ∆ΟΛ ΑΕ κατά 99% και η ∆ΟΛ DIGITAL ΑΕ (πρώην ΑΕ ∆ΟΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

κατά 1%. Η Marie Claire Album S.A., συµµετέχει στην Εταιρεία από το 1999 µετά από εξαγορά από την ΑΕ 

∆ΟΛ και την ΑΕ ∆ΟΛ DIGITAL κατά ποσοστό 50%. 

Η εταιρεία εκδίδει το µηνιαίο γυναικείο περιοδικό ποικίλης ύλης «Marie Claire». 

 

ΣΚΟΠΟΙ  

 

Η έκδοση και εµπορία στην Ελλάδα του µηνιαίου περιοδικού ποικίλης ύλης µε τον τίτλο «MARIE CLAIRE» 

καθώς και η έκδοση εβδοµαδιαίων ή µηνιαίων περιοδικών ποικίλης ύλης, έκδοση κάθε είδους και µορφής 

βιβλίων και συγγραµµάτων, καθώς και η πρακτόρευση και κυκλοφορία των παραπάνω εντύπων. 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ως εξής: 

Arnaud de Contades – Πρόεδρος ∆.Σ. 

Στέργιος Νέζης – Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Νικόλαος Αναστασόπουλος – Μέλος ∆.Σ.  

Τσιριγκάκη Αµαλία-Μαρία – Μέλος ∆.Σ. 

Hembert-Wermus Laurence – Μέλος ∆.Σ. 

Brisson Humbert – Μέλος ∆.Σ. 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

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

της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες ερµηνείες όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους.  

 

(β) Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες:   

Η εταιρεία υιοθέτησε κατά την τρέχουσα χρήση τα νέα και αναθεωρηµένα  ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και τις αντίστοιχες διερµηνείες τους ως έχουν εκδοθεί από 
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την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (Ι.F.R.I.C.) 

αντίστοιχα και στο βαθµό που αυτά σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας και ισχύουν για τις 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007. 

 
 Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα και  διερµηνείες σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2007. 
 
Κατά την τρέχουσα χρήση ο όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΠ 7 - Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 

που έχει εφαρµογή για τις περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2007 ή µετέπειτα και τις 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Η επίπτωση της υιοθέτησης του ∆ΠΧΠ 7 και των τροποποιήσεων του ∆ΛΠ 1 είχε σαν αποτέλεσµα την 

διεύρυνση των γνωστοποιήσεων που δίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις σχετικά µε τα 

Χρηµατοπιστωτικά µέσα του οµίλου και την διαχείριση των κεφαλαίων. 

Τέσσερις ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνείας ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Ι.F.R.I.C.) έχουν εφαρµογή για την τρέχουσα περίοδο. Αυτές είναι: 

Ε∆∆ΠΧΠ 7 Εφαρµογή της προσέγγισης της αναδιατύπωσης βάσει του ∆ΛΠ 29 - Παρουσίαση 

οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες,   

Ε∆∆ΠΧΠ 8 Εύρος εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2, 

Ε∆∆ΠΧΠ 9 Εκτιµήσεις των ενσωµατωµένων παραγώγων, 

Ε∆∆ΠΧΠ 10 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση και Αποµείωση 

Η υιοθέτηση αυτών των διερµηνειών δεν έχει επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές  αρχές της εταιρείας. 

 
       Νέα και αναθεωρηµένα πρότυπα µη εισέτι  σε ισχύ. 
 

Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων εκδόθηκαν τα ακόλουθα πρότυπα και 

διερµηνείες αλλά δεν είναι ακόµα σε ισχύ: 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (Εφαρµογή από 1 

Ιανουαρίου, 2009), 

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) Κόστη ∆ανεισµού (Εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου, 2009), 

∆ΠΧΠ 8 Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (Εφαρµογή από 1 Ιανουαρίου, 2009), 

Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων 

του ίδιου Οµίλου (Εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από 1 

Μαρτίου, 2007 και µετέπειτα), 

Ε∆∆ΠΧΠ 12 Εκχώρηση δικαιωµάτων παροχής δηµόσιων υπηρεσιών (Εφαρµογή από 1 

Ιανουαρίου 2008),  

Ε∆∆ΠΧΠ 13 Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών (Εφαρµογή από 1 Ιουλίου, 2008) και 

Ε∆∆ΠΧΠ 14 ∆ΛΠ 19 - Το όριο του ενεργητικού ασφαλιστικών ταµείων καθορισµένων παροχών, 

οι ελάχιστες χρηµατοδοτικές απαιτήσεις τους και η αλληλεπίδρασή τους (Εφαρµογή 

από 1 Ιανουαρίου, 2008) 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων και ∆ιερµηνειών σε 

µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει ουσιώδεις επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας . 
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(γ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 

2007 έχουν εγκριθεί από το ∆.Σ. της MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ την 28 Φεβρουαρίου 2008 και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
(δ) Χρήση Εκτιµήσεων:  Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί η 

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

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

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

της χρήσεως. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 

 

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των συνηµµένων ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

(α) Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων:  Το νόµισµα λειτουργίας και  παρουσίασης της Εταιρείας είναι το 

ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των 

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

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

συνηµµένες ετήσιες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

(β) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Η Εταιρεία δεν έχει ιδιόκτητα γήπεδα και κτίρια. 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 σε κτίρια τρίτων καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 

Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές 

προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα 

των αντίστοιχων παγίων.  Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώλησή ή 

την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση 

τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από την  διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

(γ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης 

βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής κατά 

κατηγορία παγίων έχει ως εξής : 
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Είδος Παγίου Εκτιµώµενη ∆ιάρκεια Ωφέλιµης Ζωής 

Μεταφορικά µέσα 6  ετη. 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 3   έωs   5  ετη. 

 

(δ) Έντοκα ∆άνεια: 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. 

 

(ε) Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία: Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά από την 

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

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

αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική καταχώρηση. ∆απάνες αναπτύξεως, που 

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

µόνο όταν, πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ∆ΛΠ 38.  

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

δαπάνες επανεγκαταστάσεως ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας επιχείρησης,  

καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.  

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

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

περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται µε βάση την κατ’ εκτίµηση ωφέλιµη ζωή τους η οποία δεν 

υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια. Τα εσωτερικά δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται σε 

διάρκεια 5 ετών. 

 

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

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

αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιµο ποσό του. Ως ανακτήσιµο ποσό αναγνωρίζεται το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής αξίας 

πώλησης και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Καθαρή τιµή πωλήσεως είναι το ποσό που 

µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε µια αντικειµενική συναλλαγή µεταξύ 

µερών που γνωρίζουν και επιθυµούν τη συναλλαγή, µετά την αφαίρεση κάθε άµεσης δαπάνης 

διαθέσεως. Αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που 

αναµένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του 

κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  
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(ζ)Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα προς αυτά: Αποτελούνται από µετρητά, βραχυπρόθεσµες 

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

 

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

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

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

 

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

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο “πρώτης 

εισαγωγής πρώτη εξαγωγής” (FIFO).  

Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων περιλαµβάνει: 

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

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

επιρριπτέα στην αγορά υλικών. 

• Το κόστος µετατροπής που αποτελείται από τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα προς τις παραγόµενες 

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

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

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

κατάσταση. 

 

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

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

πώληση.  

 

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

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

υποχρέωση ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής 

πόρων και µία αξιόπιστη εκτίµηση της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Οι προβλέψεις 

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

παρούσα αξία του εξόδου που αναµένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας 

τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους 

κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής 

πόρων που περιλαµβάνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(ια) Προβλέψεις για Αποζηµίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για 

αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που 
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έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των 

εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις 

υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στη Σηµείωση 22 και 

καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων  

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσεως 

συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων και 

αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, 

τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή 

ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας 

αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος 

κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται κατά τη µέση 

υπολειπόµενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται ως µέρος 

του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της χρήσεως υπερβαίνουν το 

10% της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές 

συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 

 

(ιβ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται συνταξιοδοτικά και 

ιατροφαρµακευτικά από τα Ταµεία Τύπου κυρίως από το ΤΑΙΣΥΤ και από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό 

φορέα το ΙΚΑ.  Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του 

στο ταµείο, ενώ ειδικά για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από 

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

των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νόµιµη 

ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για καταβολή παροχών συντάξεως και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στο 

προσωπικό της. 

 

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

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

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Η φύση των αγαθών της Εταιρείας είναι τέτοια όπου η 

µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας, συµπίπτει µε την έκδοση των 

παραστατικών πώλησης. 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.  

 

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

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

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

επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

φορολογικού νόµου, και υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. Η αναβαλλόµενη 

φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής 

βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναµενόµενες 
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φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εµφανίζονται 

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

απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για τις µεταφερόµενες φορολογικές 

ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του 

οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται 

στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη 

χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά 

θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

(ιε) Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις: Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις. Η Εταιρεία έχει συνάψει λειτουργική µίσθωση αυτοκινήτου, τριετούς διάρκειας.  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.   

 

(ιστ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

- Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των Αποτελεσµάτων 

- Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους 

- Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και 

- ∆άνεια και εισπρακτέα ποσά 

 
1. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των Αποτελεσµάτων 

 
 Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
           2. Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους 

 
  Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοιες επενδύσεις 

 
           3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

 
  Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
4.  ∆άνεια και εισπρακτέα ποσά 

 
Εµπορικές απαιτήσεις, δάνεια και άλλα εισπρακτέα ποσά µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα 

πληρωµής που δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές ταξινοµούνται ως δάνεια και 

εισπρακτέα ποσά. Αποτιµώνται στην αναµενόµενη εισπρακτέα αξία και δεδοµένου ότι αφορούν 

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις οι προκύπτοντες προεξοφλητικοί τόκοι βάσει του πραγµατικού 

επιτοκίου θεωρούνται αµελητέοι. 
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5. Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων για ύπαρξη ενδείξεων ανάγκης αποµείωσης αξίας. Αυτή η αποµείωση γίνεται όταν 

υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ως αποτέλεσµα γεγονότος που συνέβη µετά την αρχική 

αναγνώριση και επέδρασε αρνητικά επί των αναµενόµενων ταµειακών ροών. 

 

Οι απαιτήσεις ως αποτέλεσµα των εµπορικών συναλλαγών της εταιρείας αξιολογούνται για 

ενδεχόµενη ανάγκη αποµείωσης ως σύνολο. Αντικειµενική απόδειξη τέτοιας ανάγκης αποµείωσης 

δυνατόν να είναι η εµπειρία από την οµαλή είσπραξη των απαιτήσεων, τυχόν επαναλαµβανόµενες 

παραβιάσεις της πιστοδοτικής περιόδου ή άλλοι αστάθµητοι παράγοντες, όπως πολιτική 

σταθερότητα, οικονοµικές συγκυρίες, κλπ. 

 

Πέραν τούτων η εταιρεία προβαίνει και σε επί µέρους αξιολογήσεις των απαιτήσεων και 

ακολουθεί πολιτική προβλέψεων επισφαλειών όταν υφίσταται επαρκής αντικειµενική ένδειξη 

επισφάλειας. Οι προβλέψεις αυτές επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως εντός της οποίας 

διαπιστώνεται η ανάγκη διενέργειας του. 

          
6. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και συµµετοχικοί τίτλοι που εκδόθηκαν από την 
εταιρεία    
                 

                   6.1 Συµµετοχικός τίτλος 
 

Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε σύµβαση που αποδεικνύει δικαίωµα στο υπόλοιπο που 

αποµένει αν από τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας, αφαιρεθούν οι 

υποχρεώσεις της. Εκδιδόµενοι από την εταιρεία συµµετοχικοί τίτλοι αναγνωρίζονται στο 

εισπραττόµενο ποσό µείον το κόστος έκδοσης. Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει τέτοιους 

συµµετοχικούς τίτλους. 

 
6.2 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως «χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην 

εύλογη αξία µέσω Αποτελεσµάτων» ή «Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις». 

 
                    6.2.1.  Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω Αποτελεσµάτων . 

 
       Η εταιρεία δεν διαθέτει τέτοιες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

 
                  6.2.2.  Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

 
Λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των δανείων 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µείον το άµεσο κόστος της συναλλαγής. 

 

Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (δάνεια) αναγνωρίζονται εν συνεχεία στην 

αξία της πραγµατικής οφειλής προεξοφληµένης κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων στην παρούσα αξία βάσει του πραγµατικού επιτοκίου αν 

τούτο διαφέρει ουσιωδώς του επιτοκίου δανεισµού. 
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Οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, δεδοµένου του βραχυπρόθεσµού τους, 

προεξοφλούµενες δεν διαφέρουν ουσιωδώς της αρχικώς προσδιορισθείσας υποχρέωσης. 

 

(ιζ) Κέρδη / (Ζηµίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το 

κέρδος ή τη ζηµία που αναλογεί στους κατόχους κοινών µετοχών της 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 να µετατραπούν σε 

κοινές µετοχές (Σηµείωση 13). 

 

4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

Το κόστος µισθοδοσίας που περιλαµβάνεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής : 

 
 

σε ευρώ 2007 2006 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 965.292,50  965.325,24 

Εργοδοτικές εισφορές 116.328,89  107.754,71 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (Σηµείωση 22) 30.458,00  118.573,52 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 28.230,74  0,00 

Σύνολο Μισθοδοσίας 1.140.310,13 1.191.653,47 

Έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο κόστος 
παραγωγής 1.010.338,51  932.793,45 

 
Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας κατά την οικονοµική χρήση 2007 διαµορφώθηκε σε 28 

απασχολούµενους (χρήση 2006 : 28). 

 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

σε ευρώ 2007 2006 

Έσοδα από κυκλοφορία 
1.827.393,79  1.755.984,19 

Έσοδα από διαφηµίσεις 
4.993.435,90  4.578.229,25 

Σύνολο εσόδων εκδοτικής δραστηριότητας 
6.820.829,69  6.334.213,44 

Έσοδα από πωλήσεις υποπροϊόντων 
9.294,99  9.291,39 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
0,00  57.223,02 

Σύνολο κύκλου εργασιών 6.830.124,68 6.400.727,85 
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6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

 

σε ευρώ 2007 2006 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
27.359,29  962,55 

Κέρδη από πώληση παγίων 
52,00  47,66 

Έσοδα από είσπραξη επισφαλών πελατών 
15.562,44  5.303,48 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
1.931,10  3.581,86 

Λοιπά  
3.211,46  1.090,36 

Σύνολο  48.116,29 10.985,91 
 
7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 

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

 

σε ευρώ 2007 2006 

Αποσβέσεις ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων (σηµείωση 14) 9.540,30  11.488,42 

Αποσβέσεις ασώµατων 
ακινητοποιήσεων (σηµείωση 15) 1.078,15  330,66 

 10.618,45  11.819,08   
 
8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
 

 

σε ευρώ 2007 2006 

Αναλώσεις Α’ υλών –  κόστος  εµπορευµάτων         
879.089,36  597.387,08 

Μισθοδοσία 
1.010.338,51  932.793,45 

Αµοιβές τρίτων 
2.012.710,66  1.948.397,47 

Παροχές τρίτων 
38.931,51  41.319,89 

Ενοίκια 
15.315,74  49.796,52 

Φόροι  
15,00  1.511,22 

Λοιπά 
561.128,57  408.290,58 

Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων 4.517.529,35  3.979.496,21 
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9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

σε ευρώ 2007  2006 

Μισθοδοσία 698,00  0,00 

Αµοιβές Τρίτων 350.816,98  339.561,31 

Ενοίκια 53.516,05  10.455,51 

Παροχές Τρίτων 15.018,38  2.414,71 

Φόροι 5.005,32  13.473,79 

∆απάνες Ταξιδιών 10.203,81  7.237,50 

Λοιπά 32.281,91  8.805,55 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας προ 
αποσβέσεων  467.540,45 381.948,37 

 
 

10. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  

 

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

εξής: 

σε ευρώ 2007  2006 

Μισθοδοσία 129.273,62  258.860,02 

Προµήθειες 929.345,66  1.134.796,67 

Αµοιβές Τρίτων 566.907,41  221.394,38 

Παροχές Τρίτων 38.808,34  39.684,81 

∆ιαφήµιση 384.296,67  490.961,20 

Μεταφορές 24.658,26  19.075,29 

Ειδικές ∆απάνες 64.016,64  61.312,88 

Λοιπά 157.157,73  151.712,16 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης προ 
αποσβέσεων 2.294.464,33  2.377.797,41 

Ενσωµατωµένες αποσβέσεις 0,00  0,00 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης µετά από 
αποσβέσεις 2.294.464,33  2.377.797,41 
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11. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

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

αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

σε ευρώ 2007  2006 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα    

Τόκοι repos εισπραχθέντες 8.773,24  1.815.59 

Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 1.154,43  355,65 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.187,00  0,00 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 11.114,67 2.171,24 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα    

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων  0,00  3.579,96 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 968,49  3.551,54 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων 968,49 7.131,50 

Καθαρά Χρηµατοοικονοµικά 
Αποτελέσµατα 10.146,18 -4.960,26 

 
 

12.  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 

αναλύεται ως εξής: 

 

σε ευρώ 2007  2006 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος χρήσης 0,00  0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  65.771,00  22.789,00 

Φόροι φορολογικού ελέγχου 
προηγουµένων χρήσεων -23.750,00  0,00 

Σύνολο  φόρου εισοδήµατος 42.021,00  22.789,00 
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Για τις χρήσεις 2006 και 2007 η Εταιρεία δεν φορολογήθηκε κυρίως λόγω των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων 

της χρήσεως. 

 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Ο αναβαλλόµενος φόρος όπως παρουσιάζεται στους Ισολογισµούς της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 καθώς 

και στα αποτελέσµατα των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής: 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

σε ευρώ 2007  2006  2007 2006 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις       

Λοιπές προβλέψεις, προσαρµογή ασώµατων 

ακινητοποιήσεων & απόσβεση κοστ. δανεισµού  226,00  115,00  -111,00 115,00 

Μικτές αναβαλλόµενες φορολογικές  υποχρεώσεις 226,00  115,00     

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

σε ευρώ 2007  2006  2007  2006 

Μικτές αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  226,00  115,00  -111,00  115,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις        
Προσαρµογή πρόβλεψης για 
αποζηµίωση προσωπικού 33.096,00  30.804,00  2.292,00  -2.651,00 
Προσαρµογή πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων 45.130,00  37.690,00  7.440,00  25.555,00 
Προσαρµογή πρόβλεψης απαξίωσης 
αποθεµάτων 0,00  0,00  0,00  0,00 

Φορολογικά εκπεστέες ζηµιές 56.150,00  0,00  56.150,00  0,00 

Μικτές αναβαλλόµενες 
φορολογικές  απαιτήσεις 134.376,00  68.494,00     

Καθαρές αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις 134.150,00  68.379,00     

Καθαρές αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις 0,00   0,00     

Αναβαλλόµενος φόρος στα 
αποτελέσµατα χρήσεως       65.771,00  22.789,00 
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13. ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

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

στους κατόχους κοινών µετοχών της 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 Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει 

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

Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας δεν έχουν υποστεί καµµία περαιτέρω αναπροσαρµογή. 

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

δηλαδή ο αριθµός των κοινών µετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη των χρήσεων 

(1 Ιανουαρίου 2006 και 2007 αντίστοιχα) προσαρµοσµένος µε τον αριθµό των κοινών µετοχών που 

εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια τους, πολλαπλασιαζόµενος µε συντελεστή σταθµισµένου χρόνου 

κυκλοφορίας. Ο συντελεστής αυτός είναι ο αριθµός των ηµερών που οι συγκεκριµένες µετοχές 

βρίσκονται σε κυκλοφορία, σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των ηµερών της χρήσεως. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2007 η Εταιρεία δεν προέβη σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 

(Σηµείωση 20). 

 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω τα βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή για την Εταιρεία έχουν ως κατωτέρω: 

 

ποσά σε ευρώ 2007  2006 
Καθαρή ζηµία που αναλογεί στους µετόχους 
για το  βασικό αποτέλεσµα ανά µετοχή   -359.744,43 -321.518,57 

Βασικές ζηµίες ανά µετοχή -7,1949  -6,4304 

Αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη 
λήξη της χρήσεως 50.000  50.000 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών για 
τις ζηµίες  ανά  µετοχή 50.000  50.000 

 

∆εν συντρέχει λόγος παράθεσης αποµειωµένων κερδών / ζηµιών ανά µετοχή (Σηµείωση 3 - ιζ). 
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14. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2007 

 

 σε ευρώ  
Μεταφορικά 

µέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός  ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο ενάρξεως  441,00 153.209,66 153.650,66 

Προσθήκες   0,00  17.960,02  17.960,02 

Μειώσεις   0,00  -8.184,71  -8.184,71 
Υπόλοιπο κτήσεων  
31.12.2007  441,00 162.984,97 163.425,97 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2006  303,19  144.321,39  144.624,58 

Αποσβέσεις χρήσεως  66,15  9.474,15  9.540,30 

Αποσβέσεις µειώσεων  0,00  -8.184,68  -8.184,68 
Υπόλοιπο Αποσβεσµένων 
31.12.2007  369,34  145.610,86  145.980,20 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2007  71,66 17.374,11 17.445,77 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 
31.12.2006  137,81 8.888,27 9.026,08 

 

 

15. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

σε ευρώ 
Λογισµικό και λοιπά 

δικαιώµατα 

Υπόλοιπο ενάρξεως 16.998,90 

Προσθήκες  10.400,00 

Μειώσεις  0,00 

Υπόλοιπο λήξεως 31.12.2007 27.398,90 

Σωρευµένες αποσβέσεις 31.12.2006 16.616,41 

Αποσβέσεις χρήσεως 1.078,15 
Υπόλοιπο σωρευµένων αποσβέσεων 
31.12.2007 17.694,56 
 
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2007 9.704,34 

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 31.12.2006 382,49 
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
σε ευρώ 2007 2006 
Εµπορεύµατα 95.677,30  71.378,85 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή- 
υποπροϊόντα & υπολείµµατα 294.709,71  231.501,23 

Παραγωγή σε εξέλιξη 132.561,39  0,00 
Σύνολο 522.948,40  302.880,08 

 
 

 Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνεται αξία αναλώσεων αποθεµάτων ως κάτωθι: 
 
 

σε ευρώ  
 2007  2006 

Αξία αναλώσεων αποθεµάτων 879.089,36  597.387,08 
 

 
Η παραγωγή σε εξέλιξη αφορά προπληρωµένα δικαιώµατα χρήσης τίτλου του εκδιδόµενου περιοδικού. Το 
αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης χρήσης είχε εµφανιστεί στον ισολογισµό ως έξοδα επόµενης χρήσης. 
 
 
17. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και τις 31 

∆εκεµβρίου 2006 έχει ως εξής: 

 

 

σε ευρώ 2007  2006 
Πελάτες εσωτερικού 1.943.028,50  1.460.313,78 
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 
και γραµµάτια εισπρακτέα 1.818.484,67  2.494.301,97 
Πελάτες εξωτερικού 106.521,74  82.999,80 
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 3.868.034,91  4.037.615,55 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -255.875,01  -200.483,23 
 3.612.159,90  3.837.132,32 

 

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2007 ήταν ως κάτωθι: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

σε ευρώ  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007  -200.483,23 
 
Πρόσθετη πρόβλεψη χρήσεως -70.954,22 

Μεταφορά σε έσοδα εντός του 2007 15.562,44 
 
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου  2007 -255.875,01 
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18. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 έχει ως εξής: 
 

σε ευρώ 2007  2006 

Προκαταβλητέοι και παρακρατούµενοι 

φόροι 1.512,70  130.185,05 

∆εδουλευµένα έσοδα 91.804,00  202.941,00 

Προπληρωµένα έξοδα 43.931,20  168.878,26 

Προκαταβολές επί αποδώσει λογιαριασµού 7.758,09  263,78 

∆άνεια και προκαταβολές προσωπικού 24.208,52  26.111,82 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 113.362,55  72.774,03 

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων 282.577,06  601.362,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 
σε ευρώ 2007 2006 
Ταµείο 7.094,62  3.568,02 
Καταθέσεις σε τράπεζες:    
 -Οψεως 81.667,63  54.632,03 
 -Προθεσµίας 920.000,00  0,00 
Σύνολο 1.008.762,25 58.200,05 

 
Οι καταθέσεις τραπεζών είναι εκφρασµένες  σε ευρώ. Οι προθεσµιακές καταθέσεις αφορούν repos. Οι 

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

τραπεζών.  

 
 
20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 1.467.500 ευρώ διαιρούµενο σε 

50.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρώ η µία. Κατά τη χρήση 2007 δεν υπήρξε µεταβολή στο το 

µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τα αποθεµατικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

 
σε ευρώ 2007  2006
Τακτικό αποθεµατικό 155.718,26  155.718,26 

 

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.  

Κατά τη χρήση 2007 λόγω και των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων η Εταιρεία δεν σχηµάτισε πλέον Τακτικό 

Αποθεµατικό. Πέραν του Τακτικού Αποθεµατικού η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλα αφορολόγητα ή ειδικά 

αποθεµατικά κεφάλαια. 

 

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

 

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

σε ευρώ 2007  2006 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 132.384,00  123.217,00 

 

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

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

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

Εταιρεία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί λόγω συµπληρώσεως του εκάστοτε ορίου ηλικίας, δικαιούται ποσού 

εφάπαξ τουλάχιστον ίσου µε το 40% της αποζηµίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια µέρα εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συµβάσεις. Ο ελληνικός εµπορικός νόµος, προβλέπει ότι οι 

εταιρείες θα πρέπει να σχηµατίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για 

την υποχρέωση που δηµιουργείται επί αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης (40% τουλάχιστον της συνολικής 

υποχρέωσης εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις οικείες συλλογικές συµβάσεις). Το πρόγραµµα αυτό δεν 

είναι χρηµατοδοτούµενο. Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω 

αναλογιστικής µελέτης. 

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

την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006 έχει ως εξής (σε ευρώ) : 

 

Λογιστικές απεικονίσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ19 
 

2007  2006 

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 108.579.00  128.442,00 

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη / (ζηµιές) 23.805,00  -5.225,00 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό 132.384,00  123.217,00 
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Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 15.158,00  18.121,00 

Τόκος στην υποχρέωση 5.395,00  6.285,00 

Κόστος λόγω µεταφοράς υπαλλήλων 0,00  10.812,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµιάς  0,00  526,00 

Κανονικό έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 20.553,00  35.744,00 

Κόστος επιπλέον παροχών 0,00  82.830,00 

Κόστος περικοπών/ διακανονισµών/ τερµατισµού υπηρεσίας 9.905,00  0,00 

Συνολικό έξοδο στον λογαριασµό αποτελεσµάτων 30.458,00  118.574,00 

    

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό    

Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 123.217,00  133.820,00 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -21.291,00  -129.176,52 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 30.458,00  118.573,52 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 132.384,00  123.217,00 

 

 

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

αποζηµίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης έχουν ως εξής:  

 

 2007 2006 

Επιτόκιο χρηµατοδότησης 4,80% 4,20% 

Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών 3,50% 4,00% 

Πληθωρισµός 2,50% 2,50% 

 

23. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 
σε ευρώ 2007 2006 

Προµηθευτές εσωτερικού 2.398.087,80  1.815.774,57 

Προµηθευτές εξωτερικού 185.743,87  185.050,78 

Επιταγές πληρωτέες µεταχρονολογηµένες 18.229,04  272.141,07 

Σύνολο 2.602.060,71 2.272.966,42 
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24. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

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

διάφορες τράπεζες. Η χρησιµοποίηση των συγκεκριµένων πιστώσεων στο τέλος της χρήσης 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

σε ευρώ 2007  2006 

∆ιαθέσιµα πιστωτικά όρια 800.000,00  800.000,00 

Μη χρησιµοποιηθέν τµήµα 800.000,00  800.000,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

 
 

Στις 31/12/2007 δεν υφίσταται βραχυπρόθεσµος δανεισµός. Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των 

βραχυπρόθεσµων δανείων στη χρήση 2006 ήταν 5,50%.  

Τα διάφορα  χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν συνολικά σε 968,49  ευρώ για τη  χρήση που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2007 (για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 οι τόκοι των βραχυπροθέσµων δανείων 

και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε  7.131,50 ευρώ) και περιλαµβάνονται στα έξοδα τόκων 

στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

25. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α 
 
Το ποσό που απεικονίζεται στον επισυναπτόµενο ισολογισµό αναλύεται ως κάτωθι: 
 
 

 
σε ευρώ 2007 2006 

Προκαταβολές πελατών 156.899,47 
 

164.794,88 

Φόροι, πλην φόρου εισοδήµατος, πληρωτέοι 61.215,62 
 

67.345,55 

Φόροι εισοδήµατος 0,00 
 

0,00 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 39.103,56 
 

37.443,07 

∆εδουλευµένα έξοδα 270.368,76 
 

248.308,63 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες & 
οφειλόµενες αποζηµιώσεις 3.971,70 

 

890,36 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 204.234,50 
 

139.081,60 

Λοιποί µεταβατικοί  1.034,30 
 

133.021,15 

Πιστωτές διάφοροι 52.498,88 
 

0,00 

Σύνολο 789.326,79 790.885,24 
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26. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 (α) Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις :  Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τήν χρήση 2006 

και 2007,  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 εταιρείας επιβάλλοντας επιπλέον φόρους, 

πρόστιµα και προσαυξήσεις. ∆εν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγµή να προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό 

εξαρτάται από τα ευρήµατα του φορολογικού. Για το σκοπό αυτό δεν έχει σχηµατιστεί σχετική 

πρόβλεψη στις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

(β) Εκκρεµείς δίκες της εταιρείας: Οι εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας εκτιµάται ότι δεν θα γίνουν 

δεκτές και συνεπώς δεν θα υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση κατά της εταιρείας. 

 

(γ) Ίδια Κεφάλαια : Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι µικρότερο από το 1/2 (ένα 

δεύτερο) του µετοχικού κεφαλαίου συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. 

 

27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ -ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Εταιρεία 
σε ευρώ 2007 2006 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες 
και λοιπά συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 7.408,00 63.099,18 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και 
λοιπά συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 770.267,11 732.160,77 

γ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 199.420,59 97.245,53 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εταιρεία 
σε ευρώ 2007 2006 

α) Απαιτήσεις  από συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 13.657,40 85.971,03 

β) Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπά 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 1.517.679,43 856.566,57 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
 
Οι εµπορικές συναλλαγές των κατά τα ως άνω συνδεοµένων µερών διενεργούνται στο πλαίσιο των συνήθων 
εµπορικών όρων και πρακτικών.  



MC ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

 

30 

 

(α)  Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας  µετέχουν στο κεφάλαιο εταιριών, µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5%, ως 

κατωτέρω : 

 Εταιρεία Θέση στο ∆.Σ. 

Στ. Νέζης Γ.ΝΤΙΝΟΣ Σ. ΝΕΖΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ Εταίρος 

 ΞΑΝΘΗ ΝΕΖΗ & ΣΙΑ ΕΕ  Εταίρος 

(β)  Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Η  Εταιρεία  δεν  κατέβαλε  αµοιβές στα  µέλη  τού  ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ούτε  έξοδα  παράστασης. Τα 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας Στέργιος Νέζης (Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος), 

Νικόλαος Αναστασόπουλος και Τσιριγκάκη Αµαλία-Μαρία είναι αµοιβόµενα στελέχη της µητρικής εταιρείας 

∆ΟΛ ΑΕ. 

 
28.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
∆εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των   οικονοµικών  καταστάσεων των 

οποίων η αναφορά και περιγραφή να κρίνεται ουσιώδης ως προς τις ενδεχόµενες συνέπειες επί των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.   

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

Οι ανωτέρω «ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΤΗΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007» καθώς 

και οι συνηµµένες επ΄αυτών «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη 

συνεδρίαση του στις 28 Φεβρουαρίου  2008. 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆.Σ. 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΝΕΖΗΣ 

Α ∆ Τ  Ξ 305492 

 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 

 

 

 

 

 

 

HUBERT BRISSON 

ΑΦΜ 113304939 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 665446 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.  

ΝΤOΛΟΣ 

Α.∆.Τ.: AE 103596 

Α.Μ.0001984 Α΄ΤΑΞΗΣ 

 


