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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 
ENOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ “ΑΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ” ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ “MULTIMEDIA AE”, “ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ A.E.“, “STUDIO ΑΤΑ 
ΑΕ”, “ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ”, “MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ”, “HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ”, ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ A.E. ’’, “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ACTION PLAN A.E.“, “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ EUROSTAR 
AΤEBE“, “ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE“, “ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ∆ΟΛ DIGITAL AE” και 
“ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ” 
  

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις 
διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
1.1 Άρθρο 107, παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη 

µέθοδο της “ολικής ενσωµάτωσης” 
 
Επωνυµία Έδρα Ποσοστό 

Συµµετοχής 
µητρικής 
εταιρίας  στο 
κεφάλαιο της 
θυγατρικής 

Ποσοστό συµµετοχής ενοποι-
ούµενων επιχειρήσεων εκτός της 
µητρικής ή προσώπων που 
ενεργούν για λογαριασµό των 
επιχ/σεων αυτών 

Σχέση που υπαγό-
ρευσε την ενοποίηση 
α) Σχέση µητρικής-
θυγατρικής (αρθ. 
42,παρ. 5α) 
β) Ενιαία διεύθυνση ή 
ίδια διοικητικά κτλ. 
Πρόσωπα (αρθ.96 
παρ.1) 

MULTIMEDIA AE Αθήνα 100,00% ∆εν υπάρχει (α) 
NEA AKTINA AE “ 50,50% “ (α) 
STUDIO ATA AE “ 95,00% “ (α) 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ “ 100,00% “ (α) 
MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ “ 50,00% “ (α) 
HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ “ 50,00% “ (α) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ “ 51,00%   
ACTION PLAN AE  
(ΕΝΟΠΟΙΗΜ.) 

“ 85,00% ACTION PLAN H/R ποσοστό 99% 
 

(α) 

EUROSTAR ATEBE 
(ΕΝΟΠΟΙΗΜ.) 

“ 95,50% EXPO PLAN AE  ποσοστό 50% 
ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ 

ΑΤΕΝΕ ποσοστό 100% 
 

(α) 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ  “ 70,00% ∆εν υπάρχει 
 

(α) 

∆ΟΛ DIGITAL AE 
(ΕΝΟΠΟΙΗΜ.) 

“ 78,71% RAMNET AE ποσοστό 100% 
RAMNET SHOP ΑΕ ποσοστό 100% 
ΝΕΤ ΟΝ LINE AE ποσοστό 100% 

(α) 
 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΕ 

“ 100,00%  (α) 
 

 
1.2 Άρθρο 107, παρ. 1δ - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη 

µέθοδο της “καθαρής θέσεως” 
 
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
Ακολουθήθηκε η µέθοδος της “ολικής ενσωµατώσεως” 
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1.3 Άρθρο 107, παρ. 1γ και 97 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν 

ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 
 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
1.4 Άρθρο 107, παρ. 1γ και 98 - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν 

ενοποιήθηκαν, επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρίες του 
οµίλου. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 
 
1.5 Άρθρο 107, παρ. 1ε - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες εκείνες όπου οι 

ενοποιούµενες εταιρίες (ανωτέρω παρ. 1.1) και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως 
(ανωτέρω παρ. 1.4) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 
10% του κεφαλαίου τους. 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

1. ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE 50,00% 733.675,72 

2. ΑΡΓΟΣ ΑΕ 38,50% 1.126.247,60 

3. ΕΚ∆. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 33,30% 5.693.900,00 

4. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ 30,00% 2.054.310,52 

5. ODEON LICENCING AE 24,33% 27.735,75 

6. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 4 ΕΠΕ 45,30% 900.000,00 

7. PHAISTOS NETWORKS AE 39,36% 265.429,20 

8. ΦΤΕΡΩΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΕ 33,45% 319,176,01 

10. IN HEALTH AE 39,36% 560.585,00 
 
1.6 Άρθρο 104, παρ. 7 - Ηµεροµηνία συντάξεως των Οικονοµικών Καταστάσεων των 

ενοποιηµένων εταιριών. 
 
Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία συντάξεως την ηµεροµηνία 
συντάξεως της µητρικής (31.12.2004). 
 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
2.1 Άρθρο 105, παρ. 3 και άρθρο 107, παρ. 1 - Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των 

επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 
 
1)  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως τους όπως αυτή 

αναπροσαρµόστηκε µε τις διατάξεις των ειδικών νόµων του Υπουργείου Οικονοµικών και Εθνικής 
Οικονοµίας, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

 
2)  Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ 

αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος 
της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 

 
3)  Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, 

αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του 
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κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν 
χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 

 
4) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους. 
 
3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
3.1 Άρθρο 107, παρ. 1στ - Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆όσεις µακροπρόθεσµου δανεισµού θυγατρικής χιλ. € 30.360. 
 
3.2 Άρθρο 107, παρ. 1στ - Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
Προσηµείωση υποθηκών ύψους χιλ. € 98.606 
 
3.3 Άρθρο 107, παρ. 1ζ - Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 

∆εν υπάρχουν 
 
3.4 Άρθρο 107, παρ. 1ια - Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσεων 
που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 

 
Οι εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2000 - 2003 και εποµένως οι 
φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
3.5 Άρθρο 104, παρ. 7 - Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας 

κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιριών  και της ηµεροµηνίας 
καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιριών  και 
της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν έλαβαν χώρα 
σηµαντικά γεγονότα που να αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη χρηµατοοικονοµική 
θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσεως σε καµία από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις. 
 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
4.1 Άρθρο 107, παρ. 1η 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 312.047.161,55 και αναλύεται κατά κατηγορία 
δραστηριότητας ως εξής: 
 

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΠΟΣΑ 
Πωλήσεις  ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ € 165.100,72

“ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ € 78.171,14
“ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  € 56.960,53
“ ΕΜΠΟΡΙΚΗ € 11.814,77
   312.047,16

4.2 Άρθρο 107, παρ. 1θ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια της χρήσεως 2004, καθώς και οι 
δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού όπως και οι αποζηµιώσεις από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις, 
έχουν ως εξής: 
 
Μ.Ο. προσωπικού              2.391 άτοµα   
Ακαθάριστες αποδοχές € 56.853.401,84
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Εργοδοτικές εισφορές € 7.491.683,92
Σύνολο  61.352.611,92

Αποζηµιώσεις απολ./αποχ. Προσωπικού χρήσης € 1.300.713,80
 
4.3 Άρθρο 105, παρ. 5 
 
Πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις για φορολογικούς λόγους δεν έγιναν. 
 
4.4. Άρθρο 107, παρ. 1ιβ. 
 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση ως αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων της µητρικής εταιρίας  για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική 
όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις για αποζηµιώσεις αυτών λόγω 
εξόδου τους από την υπηρεσία έχουν ως εξής: 
 
Αµοιβές Προέδρων ∆.Σ. & ∆ιευθυνόντων Συµβούλων & Έξοδα 
παραστάσεως & ∆ιευθυνόντων Συµβούλων & Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ. € 4.139.857,98
 
5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
     (Άρθρα 101 έως 107, παρ. 1 και 2) 
 
5.1 Άρθρο 100, παρ. 5 - Παρεκκλίσεις από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 

101 έως και 107, παρ. 1 και 2. 
∆εν έγινε παρέκκλιση 

 
Κατά την ενοποίηση µε την µέθοδο της ολικής ενσωµατώσεως προέκυψαν πιστωτικές “διαφορές 
ενοποίησης” οι οποίες εµφανίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
5.2 Άρθρο 104, παρ. 3 – Μέθοδοι απάλειψης  των ενδοεταιρικών συναλλαγών.  
 
Έγινε ολική απάλειψη των  ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, έσοδα, έξοδα, 
κέρδη και ζηµίες) µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
5.3 Άρθρο 107, παρ 1δ - Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας οι 

οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως 
προς τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της “ολικής ενσωµάτωσης”, καθώς και 
γι’ αυτές που απεικονίστηκαν µε την µέθοδο της “καθαρής θέσεως”. 

 
Εταιρείες του οµίλου, βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των 
Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει 
πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Εαν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη αυτή για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε 
το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των εκατ. 
€ 12,10 περίπου,  από  το οποίο ποσό εκατ. € 1,6 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως 
και ποσό εκατ € 10,50 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 
 
Επειδή τα ίδια κεφάλαια τεσσάρων (4) εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά, συντρέχει για τις 
εταιρείες αυτές περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920, ενώ επειδή τα ίδια 
κεφάλαια µια εταιρείας του οµίλου κατέστησαν µικρότερα από το µισό του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει γι΄ αυτό περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920. 
 
Επισηµαίνεται ότι εκκρεµεί η εκδίκαση προσφυγών ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
για καταβολή πρόσθετων εισφορών θυγατρικής εταιρείας στο ασφαλιστικό ταµείο Τ.Α.Τ.Τ.Α., ποσού 
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€ 3 εκατ. περίπου. Για τις προσφυγές αυτές εκτιµάµε ότι θα γίνουν δεκτές από το Πρωτοδικείο και 
δεν θα υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση της θυγατρικής εταιρείας και του οµίλου. 
 

∆εν υπάρχει ανάγκη άλλων σχετικών πληροφοριών. 
 

Αθήνα, 25/2/2005 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     
     
     

ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Ζ.  ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΝΤΟΛΟΣ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από 5 σελίδες, είναι αυτό που 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 25/2/2005. 

 
Αθήνα, 25/2/2005 

 
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ.  12001 
ΣΟΛ ΑΕΟΕ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙ∆ΟΥ 
 
 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13301 
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 


