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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
1.1.2014 – 31.12.2014
Σηµ:
Κύκλος εργασιών
Μείον : Κόστος π ωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μείον : Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Κέρδη/(ζηµίες) εκµεταλλεύσεως

4,1
4,2

4,3
4,4

1.1-31.12.2014
12.581.163,49
6.717.052,38
5.864.111,11
30.605,89
1.003.447,52
5.235.358,71
(344.089,23)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων

4,6

(2.421,21)
(346.510,44)

Φόρος εισοδήµατος

4,7

(85.853,91)

14.11.201231.12.2013
14.304.940,11
7.287.058,99
7.017.881,12
152.798,33
1.097.692,94
5.826.182,44
246.804,07
(1.406,47)
245.397,60
73.516,79

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους

(260.656,53)

171.880,81

Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων τόκων & αποσβέσεων

(321.047,23)

246.804,07

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν
µεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Αναλογιστικά κέρδη/(Ζηµίες)

(6.059,12)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή
που αναλογούν στους µετόχους
Βασικά
Απ οµειωµένα

-

(266.715,65)

171.880,81

(4,4453)

2,8647

(4,4453)

2,8647

4,8

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σηµ:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα π άγια π εριουσιακά στοιχεία
Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απ αιτήσεις
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων
Απ οθέµατα εµπ ορευµάτων, π ροϊόντων κ.λπ .
Πελάτες και λοιπ ές εµπ ορικές απ αιτήσεις
Λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφ ορούντος ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Απ οθεµατικά
Απ οτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων
Υπ οχρεώσεις για π αροχές στο π ροσωπ ικό λόγω
συνταξιοδότησης
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλαίων και υποχρεώσεων

31.12.2014

31.12.2013

4,10
4,11
4,12
4,13

28.835,22
62.971,62
8.698,00
98.032,57
198.537,41

36.107,22
74.050,48
3.698,00
10.049,78
123.905,48

4,14
4,15
4,16
4,17

320.541,13
1.061.483,30
708.744,85
159.298,09
2.250.067,37
2.448.604,78

527.796,07
963.651,78
1.123.440,67
152.229,72
2.767.118,24
2.891.023,72

4,18
4,19

60.000,00
2.534,92
(177.369,76)
(114.834,84)

60.000,00
8.594,04
163.286,77
231.880,81

4,21

63.519,00
63.519,00

38.653,00
38.653,00

4,22

2.171.896,77
328.023,85
2.499.920,62

2.204.556,73
83.566,57
332.366,61
2.620.489,91

2.563.439,62
2.448.604,78

2.659.142,91
2.891.023,72

4,23

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1. 2014 – 31.12.2014

Μετοχικό
Κεφ άλαιο

Αποθεµατικά

Υπόλοιπο την 14.11.2012
Καταβολή µετοχικού κεφαλάιου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Μεταφορά σε απ οθεµατικά
Υπόλοιπο την 31.12.2013

60.000,00
60.000,00

8.594,04
8.594,04

Υπόλοιπο την 1.1.2014
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Υπόλοιπο την 31.12.2014

60.000,00
60.000,00

8.594,040
(6.059,12)
2.534,92

Αποτελέσµατα εις
Σύνολο
νέον
Ιδίων Κεφ αλαίων
60.000,00
171.880,81
171.880,81
(8.594,04)
163.286,77
231.880,81
163.286,77
(260.656,53)
(80.000,00)
(177.369,76)

231.880,81
(266.715,65)
(80.000,00)
(114.834,84)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1.1.2014-31.12.2014 (έµµεση µέθοδος)

14.11.201231.12.2013

1.1-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα)
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφ αλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) απ οθεµάτων
Μείωση/(αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην
τραπ εζών)
Μείον:

(346.510,44)

245.397,60

23.042,00
16.678,00
2.421,21

30.264,98
51.572,87
1.406,47

207.254,94
311.864,30

(527.796,07)
(2.103.710,32)

(117.002,72)

2.536.923,34

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(2.422,19)

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

(83.566,57)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων π αγίων
π εριουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις απ ό καταβολή µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ )
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
χρήσης

(1.406,47)
-

11.758,53

232.652,40

(4.691,14)

(140.422,68)

0,98
(4.690,16)

(140.422,68)

-

60.000,00

-

60.000,00

7.068,37
152.229,72
159.298,09

152.229,72
152.229,72

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 36 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.

6

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)

1. Γενικές πληροφορίες
Η ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε το διακριτικό τίτλο ALPHA EDITIONS Α.Ε., ιδρύθηκε το 2012 (Φ.Ε.Κ
υπ’ αρ. 13096/2012) και η διάρκεια της ορίσθηκε στα 50 έτη. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο δήµο Αµαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας 40,
επί ενοικιαζόµενου ακινήτου.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η έκδοση και εκµετάλλευση περιοδικών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
Οι σηµαντικότεροι τίτλοι περιοδικών που εκδίδονται από την Εταιρεία είναι οι εξής: Hello, Εγώ Weekly, 7 Μέρες TV, Τηλεκοντρόλ,
4 Τροχοί, Autobild, Κάθε µέρα µε την Αργυρώ.
Η Εταιρεία διαθέτει δύο εγκαταστάσεις γραφείων εκτός έδρας επί ενοικιαζόµενων ακινήτων µία επί της οδού Αµαρουσίου –
Χαλανδρίου 92 και µία επί της οδού Αιγιαλείας 52 όπου στεγάζονται οι συντάξεις των περιοδικών.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την Τρίτη 12
Μαΐου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

Το ∆.Σ. της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Φιλιπ π όπ ουλος Θεοχάρης

Πρόεδρος

Κεπ έσογλου Σταύρος

Αντιπ ρόεδρος

Μπ ίνιος Γεώργιος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κουφόπ ουλος ∆ηµήτριος

Μέλος
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2.Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.)
2.1 Βάση Παρουσίασης
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ‘’∆.Π.Χ.Α.’’
(International Financial Reporting Standards ‘IFRS’’) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(International Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές διερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”), τα
οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ισχύουν κατά την ηµεροµηνία προετοιµασίας των οικονοµικών
καταστάσεων όπως έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του Ιστορικού Κόστους .

Κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, όπως περιγράφονται στη
σηµείωση 3. Βασικές λογιστικές αρχές, η ∆ιοίκηση είναι απαραίτητο να προβεί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε τη
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές
πληροφόρησης. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος, εκτιµήσεις
ειδικευµένων εξωτερικών συµβούλων, καθώς και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
Οι εκτιµήσεις και οι υποκείµενες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις λογιστικών εκτιµήσεων
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυµβαίνουν, αν αυτές επηρεάζουν µόνο τη συγκεκριµένη περίοδο, ή και σε
µελλοντικές περιόδους.
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και οι οποίες έχουν την
σηµαντικότερη επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
Η ∆ιοίκηση εξετάζει σε κάθε χρήση, στη βάση υποθέσεων και εκτιµήσεων, τα ακόλουθα:
•

τις ωφέλιµες ζωές και ανακτήσιµες αξίες των αποσβέσιµων ενσώµατων και άυλων παγίων

•

το ύψος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για φόρο εισοδήµατος

ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, για επίδικες υποθέσεις και για υποθέσεις συµµόρφωσης µε την εργατική νοµοθεσία
• την ανακτησιµότητα της αναβαλλόµενης απαίτησης φόρου
Ο προσδιορισµός του φόρου εισοδήµατος γίνεται στη βάση της καλύτερης δυνατής εκτίµησης για το φορολογητέο κέρδος της
χρήσης.
Στην περίπτωση που ο φόρος που καταλογίζεται από τον φορολογικό έλεγχο διαφέρει από τον εκτιµηθέντα, η διαφορά θα
επηρεάσει τόσο τον φόρο εισοδήµατος καθ’ εαυτόν όσο και τον αναβαλλόµενο φόρο στη χρήση που ο έλεγχος από τις αρµόδιες
φορολογικές αρχές έλαβε χώρα.
Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας για την Εταιρεία κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων και οι οποίες
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, αφορούν:
(α) Τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη φορολογία.
(β) Τις ενδεχόµενες ζηµίες από εκκρεµοδικίες και επισφάλειες από πελάτες και χρεώστες.
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2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα νέα και τροποποιηµένα Πρότυπα τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις νέες ∆ιερµηνείες οι οποίες εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRIC), τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας,
ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.

Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Νέα και τροποποιηµένα ∆ΠΧΑ που επηρεάζουν τα ποσά που παρουσιάζονται ή / και τις γνωστοποιήσεις στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία έχει εφαρµόσει µια σειρά νέων και τροποποιηµένων ∆ΠΧΑ και διερµηνειών που εκδόθηκαν από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), τα οποία είναι υποχρεωτικά στις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά
η

την 1 Ιανουαρίου 2014.

∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013) *
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά εν µέρη το ∆ΛΠ 27 όπου ασχολείται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και της ∆ιερµηνείας 12.
Το νέο πρότυπο ορίζει τον “έλεγχο” πάνω σε µια οντότητα, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µία οικονοµική
οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). ∆ΠΧΑ 10 αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου, έτσι
ώστε ο επενδυτής θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο πάνω σε µία οικονοµική οντότητα όταν α) έχει εξουσία επί της οικονοµικής
οντότητας β) είναι εκτεθειµένος, ή έχει δικαιώµατα, σε µεταβλητές αποδόσεις από την ανάµειξή του στην συγκεκριµένη επένδυση
και γ) έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει την εξουσία του για να επηρεάζει τις αποδόσεις. Και τα τρία αυτά κριτήρια πρέπει να
πληρούνται για έναν επενδυτή, ώστε να έχει τον έλεγχο πάνω σε µία επένδυση. Το ∆ΠΧΑ 10 παρέχει συµπληρωµατικές οδηγίες
για το αν ένας επενδυτής έχει τον έλεγχο πάνω σε µία επένδυση. Ορισµένες απ’ αυτές ασχολούνται µε το αν ή όχι ένας επενδυτής,
που κατέχει λιγότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου σε µία οικονοµική οντότητα, έχει τον έλεγχο της εταιρείας.
Η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή / και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου,
2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013) *
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 και την ∆ιερµηνεία 13, που έχει ενσωµατωθεί στο ∆ΛΠ 28 (όπως τροποποιήθηκε το 2011). Το
∆ΠΧΑ 11 ασχολείται µε το πώς µία από κοινού συµφωνία, της οποίας δύο ή περισσότερα µέρη που έχουν από κοινού έλεγχο, θα
πρέπει να ταξινοµηθεί και να λογιστικοποιηθεί. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, υπάρχουν µόνο δύο τύποι συµφωνιών-οι από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες και οι κοινοπραξίες. Η ταξινόµηση των από κοινού ελεγχόµενων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τα
∆ΠΧΑ 11 καθορίζεται µε βάση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών λαµβάνοντας υπ όψιν τη δοµή, τη νοµική µορφή,
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τους συµβατικούς όρους που συµφωνήθηκαν από τα συµβαλλόµενα µέρη, και, κατά περίπτωση, άλλα γεγονότα και περιστάσεις.
Μια από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα είναι µια από κοινού συµφωνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν από
κοινού δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αναληφθείσες υποχρεώσεις, που σχετίζονται µε τη συµφωνία αυτή.
Μια κοινοπραξία είναι µια από κοινού συµφωνία κατά την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη (δηλ. οι συµµετέχοντες στην κοινοπραξίες)
έχουν δικαίωµα στην καθαρή θέση της συµφωνίας.
Η αρχική και η µετέπειτα λογιστικοποίηση των κοινοπραξιών και από κοινού δραστηριοτήτων διαφέρει. Οι επενδύσεις σε
κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (η αναλογική ενοποίηση δεν επιτρέπεται πλέον). Οι επενδύσεις
σε από κοινού δραστηριότητες λογίζονται έτσι ώστε κάθε συµβαλλόµενος αναγνωρίζει τα περιουσιακά του στοιχεία
(συµπεριλαµβανοµένου του µεριδίου του επί των κοινών περιουσιακών στοιχείων), τις υποχρεώσεις του (συµπεριλαµβανοµένου
του µεριδίου του επί των κοινών υποχρεώσεων), τα έσοδα του (συµπεριλαµβανοµένου του µεριδίου των εσόδων από τις πωλήσεις
της από κοινού δραστηριότητας) και τα έξοδα του (συµπεριλαµβανοµένου του µεριδίου του στις δαπάνες που πραγµατοποιούνται
από κοινού). Κάθε συµβαλλόµενος λογιστικοποιεί τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα έσοδα-έξοδα, σύµφωνα µε
το ποσοστό συµµετοχής του στην από κοινού δραστηριότητα.
Η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013) *
Το ∆ΠΧΑ 12 είναι ένα νέο πρότυπο γνωστοποιήσεων και εφαρµόζεται σε οντότητες που έχουν συµφέροντα σε θυγατρικές, από
κοινού συµφωνίες, σε συγγενείς ή / και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Σε γενικές γραµµές, Η
εφαρµογή του εν λόγω προτύπου δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 27 (2011) (Τροποποίηση) Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013) *
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 27 ορίζει τον λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που πρέπει να κάνει η οντότητα,
όταν ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, σχετικά µε τη συµµετοχή της σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες.
Τα απαιτούµενα για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται τώρα στο ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις». Το πρότυπο απαιτεί, όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε
θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται είτε στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9.

∆ΛΠ 28 (2011) (Τροποποίηση) Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου, 2014-IASB: 1η Ιανουαρίου, 2013) *
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 28 ορίζει τον λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και παραθέτει τα
απαιτούµενα για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων σε συγγενείς
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επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Το πρότυπο ορίζει, επίσης, την «σηµαντική επιρροή» και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το πώς
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης.
*: Οι οντότητες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ, όπως εκδόθηκαν από το IASB έχουν ήδη εφαρµόσει αυτή την έκδοση σε προηγούµενες
περιόδους αναφοράς.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση - Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών
Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων του ∆ΛΠ 32 και αποσαφηνίζουν την έννοια «υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό"
και "ταυτόχρονη υλοποίηση και διακανονισµός». Επιβάλλεται αναδροµική εφαρµογή. Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν
έχουν σηµαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ27 (Τροποποίηση) - Εταιρείες επενδύσεων (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 εισάγουν εξαίρεση από την υποχρέωση ενοποίησης θυγατρικών για της εταιρείες επενδύσεων.
Όσον αφορά την εξαίρεση, µια εταιρείας επενδύσεων απαιτείται να αποτιµήσει τις συµµετοχές της στις θυγατρικές στην εύλογη
αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η εξαίρεση δεν ισχύει για τις εταιρείες επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται µε
επενδυτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις ορίζουν επίσης την «εταιρεία επενδύσεων». Οι τροποποιήσεις εισάγουν επίσης
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που σχετίζονται µε τις εταιρείες επενδύσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27.
∆εδοµένου ότι η Εταιρεία δεν είναι οικονοµική οντότητα επενδύσεων η εφαρµογή των τροποποιήσεων δεν είχε καµία επίδραση
στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) - Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, Από κοινού Συµφωνίες και
Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες – Οδηγίες Μετάβασης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να παρέχουν πρόσθετες διευκολύνσεις για την µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ
12, περιορίζοντας την υποχρέωση παροχής προσαρµοσµένων συγκριτικών πληροφοριών µόνο για την προηγούµενη συγκριτική
περίοδο. Επίσης, έγιναν τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, ώστε να εξαλείφει η υποχρέωση παροχής συγκριτικών
πληροφοριών για τις περιόδους πριν από την αµέσως προηγούµενη περίοδο.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) Ανανέωση και Παράγωγα και Συνέχιση λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις προβλέπουν ότι δεν υπάρχει ανάγκη διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εάν ένα παράγωγο ως µέσο
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αντιστάθµισης ανανεώθηκε νοµικά (novated), εφόσον πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Οι τροποποιήσεις αφορούν παράγωγα
που ανανεώνονται νοµικά προκειµένου να εκκαθαριστούν από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή
κανονισµών.
Επειδή η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα που υπόκεινται σε ανανέωση, η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν είχε καµία
επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) Το ανακτήσιµο ποσό και Γνωστοποιήσεις για τα µη -χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(ισχύει στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Ως συνέπεια της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 13, ορισµένες από τις απαιτούµενες γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 36 σχετικά µε τη
επιµέτρηση του ανακτήσιµου ποσού των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων τροποποιήθηκαν. Η συνολική επίπτωση των
τροποποιήσεων είναι: α) να περιορίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση του ανακτήσιµου ποσού των
περιουσιακών στοιχείων ή των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών β) να αποσαφηνίσει τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις και γ)
να εισάγει ρητή απαίτηση γνωστοποίησης του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό αποµείωσης
(ή της αντιστροφής αποµείωσης) εκεί όπου το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο της παρούσας
αξίας.
Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΑ 21 - Εισφορές (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2014)
Η ∆ιερµηνεία 21 παρέχει καθοδήγηση για το πότε πρέπει να αναγνωριστεί µία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από µια
κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 όσο και εκείνες όπου το
χρονοδιάγραµµα και το ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο. Η διερµηνεία αυτή καλύπτει τον λογιστικό χειρισµό για τις εκροές που
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από τις κυβερνήσεις (συµπεριλαµβανοµένων κυβερνητικών οργανισµών και παρόµοιων οργάνων),
σύµφωνα µε τους νόµους ή / και κανονισµούς. Ωστόσο, αυτή δεν περιλαµβάνει φόρους εισοδήµατος, πρόστιµα και άλλες ποινές, οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συστήµατα εµπορίας εκποµπών και εκροών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων
Προτύπων. Η ∆ιερµηνεία 21 ορίζει το δεσµευτικό γεγονός για την αναγνώριση της υποχρέωσης ως η δραστηριότητα που
ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
Η εφαρµογή αυτής της διερµηνείας δεν είχε επίδραση στις γνωστοποιήσεις και τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους - Προγράµµατα καθορισµένων παροχών: Εισφορές εργαζοµένων
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς εισφορές εργαζοµένων ή τρίτων µερών που συνδέονται µε την υπηρεσία θα πρέπει να
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αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον επιτρέπει µια πρακτική λύση αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον
αριθµό των ετών υπηρεσίας. Εάν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας, οι εισφορές
µπορούν να αναγνωρίζονται αφαιρετικά του κόστους της υπηρεσίας την περίοδο κατά την οποία παρέχεται η αντίστοιχη υπηρεσία.
Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2011-2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιουλίου 2014)
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2011-2013 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:
∆ΠΧΑ 1 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (οι αλλαγές αφορούν µόνο στη Βάση για
Συµπεράσµατα)
∆ιευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., έχει την επιλογή µεταξύ
της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε εφαρµογή ∆ΠΧΑ ή της πρόωρης εφαρµογής ενός νέου ή τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ τα οποίο
δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την προορώ εφαρµογή. Μια
οικονοµική οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ για όλες τις περιόδους που καλύπτουν οι πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις ∆ΠΧΑ.
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων -Εξαίρεση των κοινοπραξιών από το πεδίο εφαρµογής
∆ιευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση για το σχηµατισµό κοινοπραξίας.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας - Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση του χαρτοφυλακίου)
∆ιευκρινίζει ότι η εξαίρεση του χαρτοφυλακίου

από το πεδίο εφαρµογής που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13

περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 ή του ∆ΠΧΑ 9,
ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται
στο ∆ΛΠ 32.
∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα - ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη συσχέτιση του ∆ΠΧΑ 3 και του ∆ΛΠ 40 κατά την ταξινόµηση ακινήτου
ως επενδυτικού ακινήτου ή ιδιοχρησιµοποιουµένου ακινήτου
∆ιευκρινίζει ότι εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3
όσο και της επένδυσης σε ακίνητο, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 40, τότε απαιτείται ανεξάρτητα η ξεχωριστή εφαρµογή και των δύο
πρότυπων.Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2010-2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιουλίου 2014)
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2010-2012 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:
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∆ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών - ορισµός της 'προϋπόθεσης κατοχύρωσης'
Τροποποιεί τους ορισµούς της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και «προϋπόθεσης αγοράς» και προσθέτει τους ορισµούς για την
«προϋπόθεση απόδοσης» και «προϋπόθεση υπηρεσίας» (που ήταν προηγουµένως µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης
κατοχύρωσης»).
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (µε επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα) -Λογιστικός χειρισµός ενδεχόµενου
τιµήµατος σε µία συνένωση επιχειρήσεων
∆ιευκρινίζει ότι ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο έχει ταξινοµηθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη
αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς - Συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων
Απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των κριτηρίων συνάθροισης των λειτουργικών
τοµέων.
∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς -Συµφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα
περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής οντότητας
∆ιευκρινίζει ότι η οντότητα πρέπει να παρέχει την συµφωνία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση
τοµέων µε τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας µόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας - Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
∆ιευκρινίζεται ότι το ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και στο ∆ΛΠ 39, δεν αποκλείει την δυνατότητα επιµέτρησης των
βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων χωρίς καθορισµένο επιτόκιο στα ποσά των τιµολογίων και χωρίς προεξόφληση,
εάν οι επιπτώσεις της προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικές.
∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και ∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - µέθοδος αναπροσαρµογής - αναλογική επαναδιατύπωση των
συσσωρευµένων αποσβέσεων
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν ένα ενσώµατο πάγιο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η προ αποσβέσεων λογιστική αξία
προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της λογιστικής αξίας.
∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών - Τα βασικά διευθυντικά στελέχη
∆ιευκρινίζει ότι, µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική
εταιρεία της οικονοµικής οντότητας είναι συνδεδεµένο µέρος της οικονοµικής οντότητας.
Η εφαρµογή αυτών των τροποποιήσεων δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Τα ακόλουθα Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ για το
έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014:

Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και ∆ιερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
Κανένα
Πρότυπα, Τροποποιήσεις Πρότυπων και ∆ιερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (2014) (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2018)
Η οριστική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9, η οποία περιέχει τις λογιστικές αρχές για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39. Το
πρότυπο περιλαµβάνει τις λογιστικές αρχές στους ακόλουθους τοµείς:
• Ταξινόµηση και επιµέτρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου
στο οποίο διακρατούνται και των χαρακτηριστικών των συµβατικών ταµειακών ροών τους. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει
την κατηγορία «εύλογης αξίας µέσω λοιπών συνολικών εσόδων» για ορισµένα χρεόγραφα. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
ταξινοµούνται µε παρόµοιο τρόπο όπως στο ∆ΛΠ 39, ωστόσο υπάρχουν διαφορές ως προς την επιµέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου της οντότητας.
• Αποµείωση. Η έκδοση του ∆ΠΧΑ 9 (2014) εισάγει µια προσέγγιση «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών» για την επιµέτρηση της
αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Έτσι δεν είναι πλέον απαραίτητο να προηγηθεί ένα πιστωτικό
γεγονός για να αναγνωριστεί µία πιστωτική ζηµία.
• Η λογιστική αντιστάθµισης. Εισάγει µια προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης που έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραµµιστεί
περισσότερο µε το πώς οι οικονοµικές οντότητες αναλαµβάνουν δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου κατά την ανάληψη
χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
• ∆ιαγραφή. Οι κανόνες για την διαγραφή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µεταφέρθηκαν από το
∆ΛΠ 39.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναµένει ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις
γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει
µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του προτύπου, µέχρις ότου η Εταιρεία να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση.

∆ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µία οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς να
συνεχίσει να υπολογίζει, µε κάποιες περιορισµένες αλλαγές, τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων λογαριασµών ρυθµιζόµενων
τιµών», σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, τόσο κατά την αρχική υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ όσο και
στις µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Ο στόχος του ∆ΠΧΑ 14 είναι να διευκρινίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς για τα «υπόλοιπα των αναβαλλόµενων λογαριασµών ρυθµιζόµενων τιµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική
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οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε τιµή που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση. Το πρότυπο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην
Εταιρεία, καθώς η Εταιρεία δεν υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ.
∆ΠΧΑ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2017)
Το ∆ΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων που εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες. Παρέχονται
οδηγίες σχετικά µε θέµατα όπως είναι η χρονική στιγµή αναγνώρισης του εσόδου, λογιστικοποίηση µεταβλητού τιµήµατος, το
κόστος για την εκπλήρωση και την ανάληψη σύµβασης και διάφορα συναφή θέµατα. Εισάγονται επίσης νέες γνωστοποιήσεις για
τα έσοδα.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αναµένει ότι η εφαρµογή του εν λόγω προτύπου στο µέλλον δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις
γνωστοποιήσεις ή/και στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να γίνει
µια εύλογη εκτίµηση της επίδρασης του προτύπου, µέχρις ότου η Εταιρεία να πραγµατοποιήσει µια λεπτοµερείς επισκόπηση.
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) Λογιστική για επένδυση σε από κοινού δραστηριότητα (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από
κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’, όπως αυτή ορίζεται από το ∆ΠΧΑ 3.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) ∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν ότι η µέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα που δηµιουργούνται από µια
δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου. Επίσης διευκρινίζουν πως
τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα
άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µόνο σε περιορισµένες περιπτώσεις όπου το άυλο περιουσιακό στοιχείο
εκφράζεται ως µέτρο των εσόδων, ή όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονοµικών οφελών του άυλου
περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις αυτές εντάσσουν τις «διαρκείς φυτείες» στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 και όχι του ∆ΛΠ 41, επιτρέποντας να
λογιστικοποιούνται ως ενσώµατα πάγια και να επιµετρώνται µεταγενέστερα στο κόστος ή στην αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 16. Επίσης εισάγει τον ορισµό για τις «διαρκείς φυτείες».
Η εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις - µέθοδος της καθαρής θέσης (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Τροποποιείται το ∆ΛΠ 27 ώστε να επιτρέπει την επιλογή λογιστικοποίησης των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς εταιρείες µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας
συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2016)
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28 διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισµό της πώλησης ή της εισφοράς των
περιουσιακών στοιχείων από έναν επενδυτή σε µια συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία, ως ακολούθως. Απαιτείται η πλήρης
αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας, στις οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή, που προκύπτει από την πώληση ή εισφορά των
περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν µια «επιχείρηση» (όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3). Απαιτείται η µερική αναγνώριση κέρδους
ή ζηµίας, όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν αποτελούν «επιχείρηση». Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τη νοµική
µορφή της συναλλαγής.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
1 Ιουλίου 2016)
Ο Κύκλος Ετήσιων Βελτιώσεων σε ∆ΠΧΑ 2012-2014 κάνει τροποποιήσεις στα ακόλουθα πρότυπα:
∆ΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ∆ιακρατούµενα προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες
Προσθέτει ειδικές οδηγίες στο ∆ΠΧΑ 5 για τις περιπτώσεις στις οποίες η οικονοµική οντότητα επαναταξινοµήσει ένα περιουσιακό
στοιχείο από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή» ή αντίστροφα και τις περιπτώσεις στις οποίες η
λογιστική του «διακρατούµενου προς διανοµή» διακόπτεται.
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις
Συµπληρωµατικές οδηγίες για να διευκρινίσει κατά πόσο µία συµφωνία για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστά συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που αφορούν
σε συµψηφισµούς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις
∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους
∆ιευκρινίζει ότι τα εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του προεξοφλητικού επιτοκίου για
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παροχές στους εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία θα πρέπει να εκφράζονται στο ίδιο νόµισµα όπως και οι παροχές
που πρέπει να καταβληθούν.
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά
∆ιευκρινίζει την έννοια «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που
αναφέρεται στο πρότυπο.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου
2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ∆ΛΠ 1 σχετικά µε τις έννοιες της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης, την
παρουσίαση των µερικών αθροισµάτων, την δοµή των οικονοµικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών
πολιτικών.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρµογή της απαλλαγής από την υποχρέωση
ενοποίησης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρµογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την
υποχρέωση ενοποίησης. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει ότι η εφαρµογή των εν λόγω τροποποιήσεων θα έχει σηµαντική
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

3. Βασικές λογιστικές αρχές
3.1 Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους, µειωµένες κατά τις
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν κατά κατηγορία παγίων
έχουν ως εξής:
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

10%

Μεταφορικά Μέσα

10%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10% - 20%
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
αφορούν.

3.2 Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
•

Λογισµικό

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 5 χρόνια.

3.3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Κατά την ηµεροµηνία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και ασώµατων
ακινητοποιήσεων, προκειµένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη αποµείωσής τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη, γίνεται εκτίµηση
της ανακτήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς από την αποµείωση της αξίας του
(αν συντρέχει τέτοια περίπτωση). Όταν δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός συγκεκριµένου περιουσιακού
στοιχείου, η Εταιρεία εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία ανήκει.

Ο έλεγχος

αποµείωσης γίνεται σε ετήσια βάση και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας των παραπάνω στοιχείων.
Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας του µείον τα έξοδα για να
πραγµατοποιηθεί η πώλησή του (fair value less cost to sell) και της αξίας χρήσης του (value in use). Για τον υπολογισµό της αξίας
χρήσης του στοιχείου, οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα,
προ-φόρου εισοδήµατος, προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς όσον αφορά στην
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο.
Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από
το αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά αποµείωσης της αξίας του
αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η ζηµιά που προκύπτει από την αποµείωση της υπεραξίας
αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα της χρήσης και δεν αναστρέφεται σε επόµενες περιόδους.
Όταν, µεταγενέστερα, η ζηµιά αποµείωσης αντιστρέφεται, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της µονάδας δηµιουργίας
ταµειακών ροών αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε το αυξηµένο αυτό λογιστικό
υπόλοιπο που θα προσδιορισθεί να µην ξεπερνά εκείνο το λογιστικό υπόλοιπο που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε
αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης αξίας του περιουσιακού στοιχείου (ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) στα
προηγούµενα έτη. Η ως άνω αντιστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας ως έσοδο, στα αποτελέσµατα της
χρήσεως.
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3.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από την στιγµή που η
Εταιρεία καθίσταται συµβαλλόµενος του χρηµατοοικονοµικού µέσου.
Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο µόνον όταν τα συµβατικά δικαιώµατα των ταµειακών ροών από το στοιχείο
αυτό λήξουν, ή όταν µεταβιβάζει το περιουσιακό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας αυτού
του στοιχείου σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Εάν η Εταιρεία ούτε µεταβιβάζει αλλά ούτε παρακρατά ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας και συνεχίζει να ελέγχει το µεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο, διατηρεί τα δικαιώµατά του
επί του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζει όλες τις τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν στο µέλλον.

3.5 Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει κάποια απαίτηση, σχηµατίζει πρόβλεψη για
αποµείωση της απαίτησης, η οποία βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης που παρουσιάζεται.

3.6 ∆ιαθέσιµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες άµεσης
ρευστοποίησης επενδύσεις µε αρχική λήξη εντός 3 µηνών.

3.7 Κόστος ∆ανεισµού
Το κόστος δανεισµού καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που αφορά.

3.8 ∆άνεια Τραπεζών
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της
συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

3.9 Υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Οι παροχές λόγω συνταξιοδότησης περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα
καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά. Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα αναλογιστικά κέρδη και
ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος
του εκάστοτε ισολογισµού, από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου ‘’Projected unit credit’’. Για τον υπολογισµό του
επιτοκίου προεξόφλησης χρησιµοποιείται η µέθοδος της καµπύλης επιτοκίου (Full Yield Curve). Η καµπύλη επιτοκίου (Yield
Curve) χρησιµοποιεί δεδοµένα από δείκτες οµολόγων iBoxx ΑA-rated που παράγονται από την International Index Company. Τα
αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα, καταχωρούνται στα Λοιπά
Συνολικά Εισοδήµατα.
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3.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις γίνονται όταν η Εταιρεία µπορεί να διαµορφώσει µία αξιόπιστη εκτίµηση για µία εύλογη νοµική ή συµβατική
υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικών πόρων για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης και η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.

3.11 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε
την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

3.12 Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3.13 Αναγνώριση εσόδου
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει αγαθά και
υπηρεσίες που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, επιστροφές, ΦΠΑ και
άλλους φόρους που σχετίζονται µε τις πωλήσεις.
Οι πωλήσεις προϊόντων από κυκλοφορία αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την εκκαθάριση του πρακτορείου διανοµής, κατά το χρόνο
που η Εταιρεία παραδίδει τα προϊόντα της στο πρακτορείο

προς διανοµή και η

είσπραξη της εκκαθάρισης είναι εύλογα

εξασφαλισµένη. Τα έσοδα διαφήµισης αναγνωρίζονται κατά το χρόνο που το αντίστοιχο τεύχος τεθεί σε κυκλοφορία.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρµόσιµο
πραγµατικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις, οι
οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.

3.14 Φορολογία
Έξοδο φόρου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της περιόδου
και αφορά τον τρέχοντα και αναβαλλόµενο φόρο, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
Τρέχων φόρος είναι το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος που αφορά στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου. Το
φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος, όπως αυτό εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, διότι
αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που
ποτέ δεν φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Αναβαλλόµενος φόρος είναι το ποσό του φόρου εισοδήµατος που θα καταβληθεί ή είναι επιστρεπτέο σε µελλοντικές περιόδους και
αφορά φορολογητέες ή εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισµό και της φορολογικής βάσης του. Φορολογικές απαιτήσεις και
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υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός
από µία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη .
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν φορολογητέες προσωρινές διαφορές και οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αφορούν σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες.
Το υπόλοιπο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού ή ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων και µειώνεται κατά το ποσό το οποίο δεν είναι πλέον πιθανό να ανακτηθεί, λόγω ανεπαρκών
φορολογητέων κερδών.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις αποτιµώνται µε φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να
εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια
κεφάλαια.
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία έχει νόµιµο δικαίωµα να συµψηφίσει τα
καταχωρηθέντα ποσά και επιπλέον προτίθεται είτε να εξοφλήσει /τακτοποιήσει το καθαρό υπόλοιπο είτε να εισπράξει την απαίτηση
και να εξοφλήσει την υποχρέωση συγχρόνως.

3.15 Η Εταιρεία ως µισθωτής- εκµισθωτής.
Οι µισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του µισθωµένου στοιχείου παραµένουν στον εκµισθωτή,
χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές µισθώσεις. Τα ποσά που καταβάλλονται καταχωρούνται στα αποτελέσµατα καθ’ όλη τη διάρκεια
της µίσθωσης.

3.16 Συνέχιση των δραστηριοτήτων
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας στο
προβλεπτό µέλλον. Εξαιτίας των συσσωρευµένων ζηµιών που καθιστούν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας αρνητικό,
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τις
δραστηριότητες της και η Εταιρεία λαµβάνει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί αυτή (η συνέχιση των δραστηριοτήτων
της). Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραµµα (βλπ. Σηµ. 3.17 πορεία εργασιών) για την άρση εφαρµογής
των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
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3.17 Πορεία εργασιών
Η Εταιρεία Alpha Editions Α.Ε. ξεκίνησε την πορεία των εργασιών της τον Νοέµβριο του 2012 µε µεγάλη επιτυχία παρουσιάζοντας
θετικά αποτέλεσµα κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι η επιτυχηµένη τοποθέτηση της
Εταιρείας στην αγορά του περιοδικού τύπου µε το µοντέλο της έκδοσης νέων αλλά και παλαιότερων περιοδικών «under licenses».
Κατά την τρέχουσα χρήση συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες για την αύξηση του µεριδίου της διαφηµιστικής αγοράς και την αύξηση
των εσόδων κυκλοφορίας των περιοδικών. Παρόλα αυτά οι δυσκολίες καθώς και η αβεβαιότητα που αντιµετωπίζει η Ελληνική
οικονοµία συνέτειναν στην µείωση των εσόδων κυκλοφορίας έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης να είναι
ζηµιογόνα.
Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των 12.581.163,49 ευρώ έναντι 14.304.940,11 ευρω την
προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών παρουσιάσαν σηµαντική µείωση σε ποσοστό -18,87 % και
ανήλθαν στο ποσό των 9.633.505,27 ευρώ έναντι 11.873.764,74 ευρώ την προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα από κυκλοφορία
αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,57% του συνολικού κύκλου εργασιών. Αντίθετα, παρόλες τις δυσκολίες της διαφηµιστικής αγοράς, τα
έσοδα από διαφήµιση παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 16,19% και ανήλθαν στο ποσό των 2.583.279,07 ευρώ έναντι
2.223.349,68 ευρώ την προηγούµενη χρήση. Τα διαφηµιστικά έσοδα αντιστοιχούν στο 20,53% του συνολικού κύκλου εργασιών
της Εταιρείας.
Η αύξηση των εσόδων διαφήµισης σε ποσοστό 16,19% δεν στάθηκε ικανή να αντισταθµίσει την σηµαντική µείωση των εσόδων
κυκλοφορίας των περιοδικών, έτσι το µεικτό περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας µειώθηκε κατά 16% και ανήλθε σε

5.864.111,11

ευρώ έναντι 7.017.881,12 ευρώ την προηγούµενη χρήση.
Τα προ φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας µειώθηκαν και διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 346.510,44 ευρώ έναντι κερδών
245.397,60 ευρώ την προηγούµενη χρήση.
Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων κυκλοφορίας και διαφήµισης των περιοδικών.
Στον τοµέα της διάθεσης on pack προϊόντων ως ενθέτων µε το περιοδικό «7 Μέρες TV», η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
διαρκή αναζήτηση νέων προϊόντων (ένθετα βιβλία, µουσικά cd΄s, DVD’s µε τηλεοπτικές σειρές) τα οποία σε συνδυασµό µε
ενδεχόµενη βελτίωση του γενικότερου οικονοµικού κλίµατος θα οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων κυκλοφορίας.

Παράλληλα, έχει προβεί σε άµεση λήψη µέτρων µε σκοπό την µείωση του κόστους παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται η µείωση
επιστροφών, η κατάργηση extra τεύχος 7ΜΕΡΕΣ TV σε επιλεκτικό τιράζ, η µείωση του κόστους σύνταξης των περιοδικών Hello –
ΕΓΩ και η µείωση του σχήµατος του περιοδικού Hello. Με τις παραπάνω παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθεί ετήσιο
κόστος που θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ. Επίσης, είναι σε διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης των συµφωνιών δικαιόχρησης
(license agreements) µε στόχο να προκύψει περαιτέρω µείωση του κόστους έκδοσης των περιοδικών.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την ρευστότητα και τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης τόσο σε
βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη βάση.
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4. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών καταστάσεων
4.1 Κύκλος εργασιών – Άλλα έσοδα
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Έσοδα απ ό κυκλοφορία
Έσοδα απ ό διαφήµιση
Έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών
Λοιπ ά έσοδα
Σύνολο

1.1-31.12.2014
9.633.505,27
2.583.279,07
48.601,63
315.777,52

14.11.2012 31.12.2013
11.873.764,74
2.223.349,68
9.301,76
198.523,93

12.581.163,49

14.304.940,11

1.1-31.12.2014
2.545.740,63
922.314,58
2.853.746,54
393.688,63
1.562,00

14.11.2012 31.12.2013
2.804.103,47
843.550,13
3.366.535,56
271.901,83
968,00

6.717.052,38

7.287.058,99

4.2 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος π ωληθέντων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Κόστος απ οθεµάτων
Αµοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Απ οσβέσεις
Σύνολο

4.3 Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Αµοιβές ∆.Σ.
∆ιάφορα έξοδα
Απ οσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

1.1-31.12.2014
122.046,73
582.460,72
108.760,93
21.110,00
130.911,14
21.480,00
16.678,00

14.11.2012 31.12.2013
121.941,64
682.977,54
102.202,56
35.035,76
87.585,46
29.296,98
38.653,00

1.003.447,52

1.097.692,94
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4.4 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης
Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Αµοιβές & έξοδα π ροσωπ ικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Σύνολο

1.1-31.12.2014
548.947,63
3.777.683,96
908.727,12
-

14.11.2012 31.12.2013
377.054,02
4.297.046,03
1.139.162,52
12.919,87

5.235.358,71

5.826.182,44

1.1-31.12.2014
1.417.402,72
175.004,02
-

14.11.2012 31.12.2013
1.181.454,79
160.851,00
-

1.593.308,94

1.342.545,79

4.5 Έξοδα Προσωπικού
Τα έξοδα π ροσωπ ικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Απ οζηµιώσεις καταβληθείσες
Μερικό σύνολο
Προβλέψεις απ οζηµίωσης π ροσωπ ικού
Σύνολο

Αριθµός εργαζοµένων

16.678,00

38.653,00

1.609.986,94

1.381.198,79

31.12.2014
74

31.12.2013
74

4.6 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

1.1-31.12.2014
Τόκοι δανείων
Λοιπ οί τόκοι & συναφή έξοδα
Έσοδα κεφαλαίων
Xρηµατοοικονοµικό κόστος

(2.422,19)
0,98
(2.421,21)

14.11.2012 31.12.2013
(1.406,47)
(1.406,47)
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4.7 Φόρος εισοδήµατος

1.1-31.12.2014
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 4,13)

(85.853,91)
-

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

14.11.2012 31.12.2013
83.566,57
(10.049,78)
-

(85.853,91)

73.516,79

(346.510,44)

245.397,60

Φόρος π ου αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή 26%
Μη εκπ ιπ τόµενες δαπ άνες

(90.092,71)
4.238,81

63.803,38
9.713,41

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (έσοδο)/έξοδο

(85.853,90)

73.516,79

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων

Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης υπολογίστηκε µε συντελεστή 26%. Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για την Εταιρεία την
τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 25,57% έναντι 29,96% την προηγούµενη χρήση.

4.8 Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή
1.1-31.12.2014

14.11.2012 31.12.2013

Κέρδη/(ζηµίες) π ου αναλογούν στους µετόχους
της Εταιρείας

(266.715,65)

171.880,81

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή
Αποµειωµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή

60.000
(4,4453)
(4,4453)

60.000
2,8647
2,8647

4.9 Μερίσµατα
Τα µερίσµατα προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο τέλος κάθε χρήσης και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30.06.2014 ενέκρινε την διανοµή µερίσµατος συνολικού
ποσού 80.000 ευρώ.
Σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές της Εταιρείας, η υποχρέωση απεικονίζεται αφότου τα µερίσµατα εγκριθούν από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
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4.10 Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο την
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2013
26.361,20
20.755,00

Σύνολο

47.116,20

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις
Σύνολο

1.1-31.12.2014
-

31.12.2012
14.11.2012 31.12.2013
26.361,20
20.755,00
47.116,20

Υπόλοιπο την
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2014
26.361,20
20.755,00

31.12.2013
26.361,20
20.755,00

Σύνολο

47.116,20

47.116,20

Υπόλοιπο την
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2013
8.587,00
2.421,98

31.12.2012
-

Σύνολο

11.008,98

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜ ΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις
Σύνολο

1.1-31.12.2014
5.272,00
2.000,00

14.11.2012 31.12.2013
8.587,00
2.421,98

7.272,00

11.008,98

Υπόλοιπο την
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2014
13.859,00
4.421,98

31.12.2013
8.587,00
2.421,98

Σύνολο

18.280,98

11.008,98

Υπόλοιπο την
Λογισµικά π ρογράµµατα
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2014
12.502,20
16.333,02

31.12.2013
17.774,20
18.333,02

Σύνολο

28.835,22

36.107,22

ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

27

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)

4.11 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2013
15.206,35
78.100,13

Σύνολο

93.306,48

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός
Σύνολο

1.1-31.12.2014
671,00
4.020,14

31.12.2012
14.11.2012 31.12.2013
15.206,35
78.100,13

4.691,14

93.306,48

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2014
15.877,35
82.120,27

31.12.2013
15.206,35
78.100,13

Σύνολο

97.997,62

93.306,48

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2013
968,00
18.288,00

31.12.2012
-

Σύνολο

19.256,00

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜ ΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

1.1-31.12.2014
1.562,00
14.208,00

14.11.2012 31.12.2013
968,00
18.288,00

Σύνολο

15.770,00

19.256,00

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2014
2.530,00
32.496,00

31.12.2013
968,00
18.288,00

Σύνολο

35.026,00

19.256,00

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2014
13.347,35
49.624,27

31.12.2013
14.238,35
59.812,13

Σύνολο

62.971,62

74.050,48

ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
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4.12 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις

1.1-31.12.2014
8.698,00

14.11.2012 31.12.2013
3.698,00

8.698,00

3.698,00

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά σε εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων και αυτοκινήτων.

4.13 Αναβαλλόµενη φορολογία
Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απ αιτήσεων / (υπ οχρεώσεων), έχει ως εξής:

14.11.2012
Πρόβλεψη για επ ισφαλείς απ αιτήσεις
Πρόβλεψη για Απ οζηµίωση π ροσωπ ικού
Φορολογικές ζηµιές

-

Λοιπ ά

-

Σύνολο

-

Αποτελέσµατα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο
10.049,78
-

Λοιπά συνολικά
31.12.2013
έσοδα
10.049,78
2.128,88
-

10.049,78

Αποτελέσµατα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο
4.336,28
53.161,77

-

31.12.2014
16.514,94
53.161,77
-

10.049,78

2.128,88

85.853,91

98.032,57

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζονται κατά την έκταση που η
πραγµατοποίηση φορολογικών µελλοντικών κερδών είναι πιθανή. Στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής η διοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει την ανακτισηµότητα των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αναµένει ότι θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν από την
εκπνοή των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις συνολικού ύψους 53.161,77 ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους 330.207,32 ευρώ.

4.14 Αποθέµατα
Τα απ οθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Τελικά π ροϊόντα
Σύνολο

Μείον: Προβλέψεις υπ οτίµησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία

31.12.2014
418.296,61
11.305,52

31.12.2013
475.537,17
52.258,90

429.602,13

527.796,07

(109.061,00)
320.541,13

527.796,07

Τα αποθέµατα της Εταιρίας αφορούν κυρίως εκτυπωτικό χαρτί και είδη που ενθέτονται στα περιοδικά της Εταιρίας (πχ. Cd – DVD
– Cd rom). Η µέση περίοδος ανάλωσης της Εταιρίας για το 2014 ήταν 17 ηµέρες, ενώ για το 2013 ήταν 26 ηµέρες.
Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία προέβη στον σχηµατισµό πρόβλεψης για υποτίµηση αποθεµάτων, συνολικού ποσού
109.061 ευρώ, προκειµένου να αποτυπωθούν τα αποθέµατα στην εύλογη αξία τους.
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4.15 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Οι π ελάτες και οι λοιπ ές εµπ ορικές απ αιτήσεις της Εταιρείας
αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Γραµµάτια εισπ ρακτέα
Επ ιταγές εισπ ρακτέες
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις απ οµείωσης
Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

31.12.2014
941.826,82
1.291,00
131.285,35

31.12.2013
865.333,48
5.043,00
106.195,17

1.074.403,17

976.571,65

(12.919,87)
1.061.483,30

(12.919,87)
963.651,78

Η µέση πιστωτική περίοδος που παρείχε στους πελάτες της η Εταιρία είναι 31 ηµέρες έναντι 25 ηµέρες την προηγούµενη χρήση.
Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις αντανακλούν την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της ∆ιοίκησης για την εισπραξιµότητα των παραπάνω
απαιτήσεων και προσδιορίστηκαν µε βάση την εµπειρία επισφαλειών παρελθουσών χρήσεων. Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό
υπόλοιπο των λογαριασµών των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.16 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπ ές απ αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα επ οµένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπ ρακτέα
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις

31.12.2014
488.577,90
8.112,03
212.054,92

31.12.2013
733.735,89
20.989,60
368.715,18

708.744,85

1.123.440,67

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι το λογιστικό υπόλοιπο των λογαριασµών των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

4.17 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31.12.2014
Ταµείο

31.12.2013

838,85

3.456,68

Βραχυπ ρόθεσµες τραπ εζικές καταθέσεις

158.459,24

148.773,04

Καθαρά ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα

159.298,09

152.229,72

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά και τις καταθέσεις όψεως.
Η λογιστική αξία των ταµειακών διαθεσίµων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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4.18 Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών*

Καταβ λ ηµένο
µετοχικό
κεφ άλ αιο

Σ ύνολ ο

Υπόλ οιπο
σ τις 31 ∆εκεµβ ρίο υ 2013

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Υπόλ οιπο
σ τις 31 ∆εκεµβ ρίο υ 2014

60.000,00

60.000,00

60.000,00

* Εγ κ εκ ριµέν ες, εκ δοθείσες κ αι π λήρως κ αταβληµέν ες
Η ον οµαστικ ή αξία των µετοχών, αν έρχεται εκ άστη σε :

1,00 €

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά την ίδρυση της σύµφωνα και σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας στο
ποσό των 60.000 το οποίο καταβλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς από τους µετόχους της Εταιρείας κατά την χρήση 2013.

4.19 Αποθεµατικά

Τα απ οθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό
αποθεµατικό
Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
Υπόλ οιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2014

Αποθεµατικό
αναλογιστικών
διαφ ορών

8.594,04

8.594,04

Λοιπά
αποθεµατικά

-

Σύνολ ο

-

8.594,04

(6.059,12)

-

(6.059,12)

(6.059,12)

-

2.534,92

Τακτικό αποθεµατικό: Βάσει του Ελληνικού εµπ ορικού νόµου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες
υπ οχρεούνται να µεταφέρουν το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό
απ οθεµατικό. Σκοπ ός του είναι να καλύψει τυχόν ζηµίες και δεν µπ ορεί µπ ορεί να χρησιµοπ οιηθεί για άλλη
αιτία. Ο σχηµατισµός τακτικού απ οθεµατικού π αύει να είναι υπ οχρεωτικός, µέχρις ότου το συσσωρευµένο
π οσό γίνει τουλάχιστον ίσο µε το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Αποθεµατικό αναλογιστικών διαφ ορών: Το Απ οθεµατικό αναλογιστικών διαφορών απ εικονίζει τα
αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες π ου π ροκύπ τουν απ ό τις αναλογιστικές µελέτες π ου εκτελεί η
Εταιρεία για τα διάφορα π ρογράµµατα π αροχών στους εργαζόµενους.

4.20 ∆ανειακές υποχρεώσεις
∆εν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την λήξη της χρήσης

4.21 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Η αναλογιστική µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι παροχές που
αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες
παροχές µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Αυτή η πρακτική µας επιτρέπει να υπολογίσουµε την
υποχρέωση λόγω συµπληρωµένης εργασίας και την υποχρέωση που προκύπτει λόγω της υπηρεσίας ενός έτους.
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της
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οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία, δε δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη αποζηµίωση,
σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό
της αποζηµίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζοµένων
και η αµοιβής τους.
Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών (defined contribution) όταν λογίζεται σε τακτική βάση το
δεδουλευµένο µέρος αυτής. Η πρακτική αυτή είναι παρόµοια µε την πρακτική που προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική
νοµοθεσία, δηλαδή την καταβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία των εργοδοτικών εισφορών για την προσφερθείσα υπηρεσία των
υπαλλήλων.

Η κίνηση των υπ οχρεώσεων π αροχών π ροσωπ ικού λόγω συνταξιοδότησης,
της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Παρούσα αξία της υποχρέωσης στις 31.12.2013

38.653,00

Ποσό π ου αναγνωρίστηκε στα απ οτελέσµατα
Παροχές π ου π ληρώθηκαν απ ό τον εργοδότη

16.678,00
-

Αναλογιστική Ζηµία/Κέρδος (Λοιπ ά συνολικά έσοδα)

8.188,00

Παρούσα αξία της υποχρέωσης στις 31.12.2014

63.519,00

Οι κύριες αναλογιστικές π αραδοχές π ου χρησιµοπ οιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επ ιτόκιο
2,16%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
2,25%
Πληθωρισµός
1,75%
Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής
µελέτης.
Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη, για το αναµενόµενο κανονικό κόστος πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού της χρήσης 2015 είναι 8.588 ευρώ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο τελικό έξοδο θα πρέπει να προστεθεί το κόστος
από τυχόν επιπλέον παροχές που µπορεί να καταβληθούν µέσα στο 2015. Αυτές οι επιπλέον παροχές µπορούν να προκύψουν
για παράδειγµα στην περίπτωση που η Εταιρεία αποδώσει υψηλότερες παροχές από τις αναµενόµενες του ν.2112/20.
Όσον αφορά στην αναλογιστική ζηµία/κέρδος, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ19, αναγνωρίζεται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα Λοιπά
συνολικά έσοδα το ύψος του οποίου επηρεάζει την καθαρά θέση.

4.22 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι π ροµηθευτές και οι λοιπ ές υπ οχρεώσεις της Εταιρείας
αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές
Επ ιταγές π ληρωτέες
Σύνολο

31.12.2014
1.921.022,05
250.874,72

31.12.2013
1.755.936,83
448.619,90

2.171.896,77

2.204.556,73

Η µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές της τρέχουσας χρήσης ήταν 17 ηµέρες έναντι 26 ηµέρες την προηγούµενη
χρήση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των υπολοίπων των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων προσεγγίζει την
εύλογη αξία τους.
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4.23 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις της Εταιρείας
αναλύονται ως εξής:

Προκαταβολές π ελατών
Υπ οχρεώσεις απ ό φόρους-τέλη, π λην φόρου
εισοδήµατος
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μερίσµατα π ληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

31.12.2014
9.510,87

31.12.2013
4.135,25

62.604,60
60.115,15
72.000,00
5.190,33
118.602,90

55.284,93
64.446,14
14.092,88
194.407,41

328.023,85

332.366,61

Η Εταιρεία διαθέτει σχετικές πολιτικές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων για να εξασφαλίζει ότι όλες οι σχετικές
υποχρεώσεις πληρώνονται στα προκαθορισµένα χρονικά όρια πίστωσης.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους

4.24 Συνδεδεµένα µέρη, συναλλαγές και αµοιβές µελών της ∆ιοίκησης
14.11.201231.12.2013

1.1-31.12.2014
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελ εχών και µελών της διοίκησης

21.110,00

35.035,76

Οι συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών καθώς και των µελών της ∆ιοίκησης της Εταιρείας αφορούν την καταβολή
αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆εν υφίστανται υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης.

4.25 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
Κατά της Εταιρείας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Έναντι αυτών των εκκρεµοδικιών δεν
έχουν σχηµατιστεί αντίστοιχες προβλέψεις διότι, σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας, δεν είναι
πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας.
Οι δεσµεύσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

138.986,08

43.259,68

ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 5
ΕΤΗ
74.592,00

336.000,00

120.000,00

216.000,00

-

25.501,14

11.746,56

13.754,58

-

500.487,22

175.006,24

304.346,58

ΣΥΝΟΛΟ
Ενοίκια κτηρίων
∆ικαιώµατα τίτλων
π εριοδικών
Χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Σύνολ ο

ΑΜΕΣΑ 1 ΕΤΟΣ

ΑΠΟ 5 ΚΑΙ
ΠΑΝΩ
21.134,40

21.134,40

Για την χρήση 2013 η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 ν.2238/1994. Με το πέρας του φορολογικού ελέγχου η Εταιρεία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό
µε συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη, και εφόσον παρέλθει περίοδος 18 µηνών η φορολογική θέση της Εταιρείας θεωρείται
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περαιωµένη σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011
Ανέλεγκτη χρήση θεωρείται η τρέχουσα χρήση 1.1-31.12.2014 η οποία έχει υπαχθεί σε έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.3943/2011. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις.

4.26 Αµοιβές Νόµιµων Ελεγκτών
Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών για την χρήση 2014, ανέρχονται στο ποσό των 25.000

ευρώ. Το σύνολο των

αµοιβών αφορούν αποκλειστικά αµοιβές για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και για έκδοση
πιστοποιητικού φορολογικής συµµόρφωσης.

4.27 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η
υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η Εταιρεία δεν διαθέτει δανεισµό καθώς οι ταµειακές τις ανάγκες
καλύπτονται από τις λειτουργικές της ταµειακές ροές, ως εκ τούτου η κεφαλική διόρθωση της Εταιρείας περιλαµβάνει µόνο ίδια
κεφάλαια τα οποία η Εταιρεία δίνατε να µεταβάλει µε την καταβολή µερισµάτων ή την έκδοση νέων µετοχών.

Κατηγορίες χρηµατ/κών µέσων
Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Καθαρές εµπ ορικές απ αιτήσεις
Καθαρές λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014
8.698,00
1.061.483,30
708.744,85
159.298,09
1.938.224,24

31.12.2013
3.698,00
963.651,78
1.123.440,67
152.229,72
2.243.020,17

31.12.2014

31.12.2013

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2.171.896,77
328.023,85
2.499.920,62

2.204.556,73
332.366,61
2.536.923,34

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των
χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:
Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι
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παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε µεταφορές εντός και εκτός του
επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας.
Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις
εµπορικές δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις
αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων, από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, έχει ως
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική της απόδοση.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Αυτό
περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Εταιρεία δεν
εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές
δραστηριότητες. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, και
λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους.

•

Κίνδυνος αγοράς

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν την εκθέτουν σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

•

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί το σύνολο του κύκλου εργασιών της στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ. Το
σύνολο των αγορών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σε ευρώ.

Συνεπώς ο

συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι εξαιρετικά

περιορισµένος.

•

Κίνδυνος επιτοκίου

Στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της
αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται
το δανεισµό και γενικά την οικονοµική της διάρθρωση προβαίνοντας στη χρήση βραχυπρόθεσµου δανεισµού όποτε αυτό κριθεί
αναγκαίο. Πολιτική της είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες.
Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες
τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανεισµού εάν παραστεί τέτοια ανάγκη.
Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δανεισµού κατά την τρέχουσα χρήση καθώς η χρηµατοδοτικές της ανάγκες καλύπτονται από τις
λειτουργικές της δραστηριότητες.

35

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ποσά σε ευρώ)

•

Πιστωτικός κίνδυνος

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασµούς πελατών και
λοιπών απαιτήσεων, που αποτελούν και τη µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο.
Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων των
απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης.
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Για το τρέχον έτος, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Το 77% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας προέρχεται από έσοδα κυκλοφορίας των εντύπων εντός Ελλάδος και εισπράττεται
µετρητοίς µε την έκδοση των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων πωλήσεων από το πρακτορείο διανοµής Άργος ΑΕ, ως εκ τούτου η
Εταιρεία δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για τις συγκεκριµένες απαιτήσεις.
Το σύνολο των λοιπών εµπορικών απαιτήσεων προέρχονται από πελάτες διαφήµισης και κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών,
από τους οποίους κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια
περιορίζεται σηµαντικά η συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου.

Μη ληξιπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Ληξιπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Πρόβλεψη απ οµείωσης
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014
1.061.483,30
12.919,87
(12.919,87)
1.061.483,30

31.12.2013
963.651,78
12.919,87
(12.919,87)
963.651,78

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση
ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές πιστώσεις. Οι
υπάρχουσες διαθέσιµες µη χρησιµοποιηµένες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, υπερκαλύπτουν την
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωµές συνδυαστικά µε τις εισπράξεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί
κίνδυνοι ρευστότητας. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις ηµεροµηνίες λήξης των χρηµ/κών υποχρεώσεων µε βάση τις
πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις.

0-6 µήνες

31.12.2014
2.499.920,62

31.12.2013
2.536.923,34

4.28 Γεγονότα µετά της ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού
∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµική διάρθρωση ή την επιχειρηµατική πορεία της
Εταιρείας από τις 31.12.2014 µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “ALPHA EDITIONS A.E.”

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος θέτει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της ALPHA EDITIONS A.E. την Έκθεση ∆ιαχείρισης για την χρήση από 1.1.2014 – 31.12.2014:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1-31.12.2014
Κύκλος εργασιών (π ωλήσεις)

14.11.201231.12.2013

% Μεταβολής

12.581.163,49

14.304.940,11

-12,05%

Μικτά απ οτελέσµατα κέρδη εκµετάλλευσης

5.864.111,11

7.017.881,12

-16,44%

∆απ άνες διοίκησης - διάθεσης

6.238.806,23

6.923.875,38

-9,89%

Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων

(344.089,23)

246.804,07

-239,42%

23.042,00

30.264,98

-23,87%

(321.047,23)

277.069,05

-215,87%

Απ οσβέσεις ενσωµατωµένες στο κόστος
Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων, χρηµατοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA)
Χρηµ/κά έσοδα µείον έξοδα

(2.421,21)

(1.406,47)

72,15%

Αποτέλεσµα Κέρδη/(ζηµίες) προ φ όρων

(346.510,44)

245.397,60

-241,20%

Αποτέλεσµα Κέρδη/(ζηµίες) µετά φ όρων

(260.656,53)

171.880,81

-251,65%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανα κατηγορία πωλήσεων της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Έσοδα απ ό κυκλοφορία
Έσοδα απ ό διαφήµιση
Έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών
Λοιπ ά έσοδα
Σύνολο

Τρέχουσα χρήση
9.633.505,27
2.583.279,07
48.601,63
315.777,52

Προηγ.χρήση
11.873.764,74
2.223.349,68
9.301,76
198.523,93

12.581.163,49

14.304.940,11

% Μεταβολής
-18,87%
16,19%
422,50%
59,06%
-12,05%

Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών παρουσιάσαν σηµαντική µείωση συνολικού ποσού -2.240.259,47 ευρώ, ποσοστό
18,87%, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση ως αποτέλεσµα της µειωµένης κυκλοφορίας των περιοδικών µόδας και Lifestyle
αλλά και των µειωµένων σε αριθµό και κυκλοφορία ειδικών ενεργειών (ένθετα δώρα) τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στα τηλεοπτικά
περιοδικά 7 ΜΕΡΕΣ TV και Τηλεκοντρόλ. Τα έσοδα από κυκλοφορία αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,57% του συνολικού κύκλου
εργασιών. Αντίθετα τα έσοδα από διαφήµιση παρουσίασαν αύξηση συνολικού ποσού 359.929,40 ευρώ, ποσοστό 16,19%, σε
σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα διαφηµιστικά έσοδα αντιστοιχούν στο 20,53% του συνολικού κύκλου εργασιών της
Εταιρείας.
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∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-∆ΙΑΘΕΣΗΣ
∆απ άνες διοίκησης
∆απ άνες διάθεσης
Σύνολο

Τρέχουσα χρήση
1.003.447,52
5.235.358,71
6.238.806,23

Προηγ.χρήση
1.097.692,94
5.826.182,44
6.923.875,38

% Μεταβολής
-8,59%
-10,14%
-9,89%

Οι δαπάνες διοίκησης παρουσίασαν µείωση σε ποσοστό 8,59%.
Οι δαπάνες διάθεσης παρουσιάζουν µείωση σε ποσοστό 10,14 % κατ’ αντίστοιχα των µειωµένων εσόδων κυκλοφορίας.
Κατά πάγια πολιτική της Εταιρείας στις δαπάνες διάθεσης περιλαµβάνεται το πρακτορικό κόστος, δικαιώµατα τα οποία
καταβάλλονται σε τρίτους, αναλογικά των εσόδων κυκλοφορίας των ειδικών ενεργειών, καθώς και επιβραβεύσεις των
διαφηµιστικών εταιριών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
Σύνολο

Τρέχουσα χρήση
(2.421,21)
(2.421,21)

Προηγ.χρήση
(1.406,47)
(1.406,47)

% Μεταβολής
72,15%
72,15%

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση τραπεζικού δανεισµού.
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα προέρχονται αποκλειστικά από έξοδα τραπεζικών συναλλαγών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος
ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Τρέχουσα χρήση
(346.510,44)
(85.853,91)
(260.656,53)

Προηγ.χρήση
245.397,60
83.566,57
(10.049,78)
318.914,39

% Μεταβολής
-241,20%
754,29%
-181,73%

Τα προ φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας µειώθηκαν ως αποτέλεσµα κυρίως της µείωσης του µεικτού περιθωρίου κέρδους της
Εταιρείας.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξετάζει την ανακτισηµότητα των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών και αναµένει ότι θα έχει
φορολογητέα κέρδη πριν από την εκπνοή των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Κατά την τρέχουσα χρήση η Εταιρεία
αναγνώρισε αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συνολικού ύψους 53.161,77 ευρώ για φορολογικές ζηµίες ύψους 330.207,32
ευρώ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες και αναλύσεις των οικονοµικών µεγεθών
και του προσωπικού της, περιλαµβάνονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Xρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της έκθεσης. Βασική παραδοχή που διέπει το σύνολο των εκτιµήσεων αποτελεί, η διατήρηση της
χώρας εντός της Ευρωζώνης και η συνέχιση της χρήσης του ευρώ ως βασικού νοµίσµατος της χώρας.
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∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
∆ιαχείριση Κεφαλαίου
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας στοχεύει στην συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η
υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. Η Εταιρεία δεν διαθέτει δανεισµό καθώς οι ταµειακές τις ανάγκες
καλύπτονται από τις λειτουργικές της ταµειακές ροές, ως εκ τούτου η κεφαλική διόρθωση της Εταιρείας περιλαµβάνει µόνο ίδια
κεφάλαια τα οποία η Εταιρεία δίνατε να µεταβάλει µε την καταβολή µερισµάτων ή την έκδοση νέων µετοχών.

Κατηγορίες χρηµατ/κών µέσων
Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Καθαρές εµπ ορικές απ αιτήσεις
Καθαρές λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014
8.698,00
1.061.483,30
708.744,85
159.298,09
1.938.224,24

31.12.2013
3.698,00
963.651,78
1.123.440,67
152.229,72
2.243.020,17

31.12.2014

31.12.2013

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2.171.896,77
328.023,85
2.499.920,62

2.204.556,73
332.366,61
2.536.923,34

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα – Εύλογη αξία
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των
χρηµατοοικονοµικών µέσων ανά τεχνική αποτίµησης:
Επίπεδο 1: ∆ιαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι
παρατηρήσιµες, είτε άµεσα είτε έµµεσα,
Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2 ούτε µεταφορές εντός και εκτός του
επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας.
Τα ποσά που εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα, τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις
εµπορικές δανειακές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία προσεγγίζουν τις
αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.

∆ιαχείριση οικονοµικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε ορισµένους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των απρόβλεπτων διακυµάνσεων
επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. H διαχείριση των κινδύνων, από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, έχει ως
στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηµατοοικονοµική της απόδοση.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται . Αυτό
περιλαµβάνει, την αναγνώριση, αποτίµηση και αν χρειαστεί, την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Εταιρεία δεν
εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που εκτελεί σχετίζονται µε εµπορικές δραστηριότητες. Τα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους
και πληρωτέους και µερίσµατα πληρωτέα.

•

Κίνδυνος αγοράς

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν την εκθέτουν σε οικονοµικούς κινδύνους αλλαγής επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
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•

Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί το σύνολο του κύκλου εργασιών της στην Ελλάδα όπου το κυρίαρχο νόµισµα είναι το Ευρώ. Το
σύνολο των αγορών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σε ευρώ.

Συνεπώς ο

συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι εξαιρετικά

περιορισµένος.

•

Κίνδυνος επιτοκίου

Στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους δανεισµού στα πλαίσια των τρεχουσών συνθηκών της
αγοράς, χωρίς την ανάληψη συναλλαγµατικού κινδύνου από δανεισµό σε ξένο νόµισµα. Η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται
το δανεισµό και γενικά την οικονοµική της διάρθρωση προβαίνοντας στη χρήση βραχυπρόθεσµου δανεισµού όποτε αυτό κριθεί
αναγκαίο. Πολιτική της είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηµατοδοτικές της ανάγκες.
Σε ηµερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τις λειτουργικές ταµειακές ροές και από τις υπάρχουσες
τραπεζικές γραµµές πίστωσης προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσµου δανεισµού εάν παραστεί τέτοια ανάγκη.
Η Εταιρεία δεν έκανε χρήση δανεισµού κατά την τρέχουσα χρήση καθώς η χρηµατοδοτικές της ανάγκες καλύπτονται από τις
λειτουργικές της δραστηριότητες.

•

Πιστωτικός κίνδυνος

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφορούν λογαριασµούς πελατών και
λοιπών απαιτήσεων, που αποτελούν και τη µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο.
Στα πλαίσια της κατά το δυνατόν µείωσης του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση η ροή εισπράξεων των
απαιτήσεων και ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της προτού προβεί σε άνοιγµα πίστωσης.
Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.
Για το τρέχον έτος, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη
από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Το σύνολο των απαιτήσεων προέρχονται από πελάτες διαφήµισης και κατανέµονται σε ευρύ αριθµό πελατών, από τους οποίους
κανένας δεν υπερβαίνει σε τζίρο το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια περιορίζεται σηµαντικά η
συγκέντρωση του πιστωτικού κίνδύνου.
Μη ληξιπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Ληξιπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Πρόβλεψη απ οµείωσης
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2014
1.061.483,30
12.919,87
(12.919,87)
1.061.483,30

31.12.2013
963.651,78
12.919,87
(12.919,87)
963.651,78

Η ∆ιοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση
ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίµων και διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες άµεσες τραπεζικές πιστώσεις. Οι
υπάρχουσες διαθέσιµες µη χρησιµοποιηµένες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, υπερκαλύπτουν την
οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωµές συνδυαστικά µε τις εισπράξεις έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί
κίνδυνοι ρευστότητας. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις ηµεροµηνίες λήξης των χρηµ/κών υποχρεώσεων µε βάση τις
πληρωµές που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις – συµφωνίες σε µη προεξοφληµένες τιµές .

0-6 µήνες

31.12.2014
2.499.920,62

31.12.2013
2.536.923,34
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία Alpha Editions Α.Ε. ξεκίνησε την πορεία των εργασιών της τον Νοέµβριο του 2012 µε µεγάλη επιτυχία παρουσιάζοντας
θετικά αποτέλεσµα κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας της. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι η επιτυχηµένη τοποθέτηση της
Εταιρείας στην αγορά του περιοδικού τύπου µε το µοντέλο της έκδοσης νέων αλλά και παλαιότερων περιοδικών «under licenses».
Κατά την τρέχουσα χρήση συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες για την αύξηση του µεριδίου της διαφηµιστικής αγοράς και την αύξηση
των εσόδων κυκλοφορίας των περιοδικών. Παρόλα αυτά οι δυσκολίες καθώς και η αβεβαιότητα που αντιµετωπίζει η Ελληνική
οικονοµία συνέτειναν στην µείωση των εσόδων κυκλοφορίας έτσι ώστε τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης να είναι
ζηµιογόνα.
Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των 12.581.163,49 ευρώ έναντι 14.304.940,11 ευρω την
προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών παρουσιάσαν σηµαντική µείωση σε ποσοστό -18,87 % και
ανήλθαν στο ποσό των 9.633.505,27 ευρώ έναντι 11.873.764,74 ευρώ την προηγούµενη χρήση. Τα έσοδα από κυκλοφορία
αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,57% του συνολικού κύκλου εργασιών. Αντίθετα, παρόλες τις δυσκολίες της διαφηµιστικής αγοράς, τα
έσοδα από διαφήµιση παρουσίασαν σηµαντική αύξηση σε ποσοστό 16,19% και ανήλθαν στο ποσό των 2.583.279,07 ευρώ έναντι
2.223.349,68 ευρώ την προηγούµενη χρήση. Τα διαφηµιστικά έσοδα αντιστοιχούν στο 20,53% του συνολικού κύκλου εργασιών
της Εταιρείας.
Η αύξηση των εσόδων διαφήµισης σε ποσοστό 16,19% δεν στάθηκε ικανή να αντισταθµίσει την σηµαντική µείωση των εσόδων
κυκλοφορίας των περιοδικών, έτσι το µεικτό περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας µειώθηκε κατά 16% και ανήλθε σε

5.864.111,11

ευρώ έναντι 7.017.881,12 ευρώ την προηγούµενη χρήση.
Τα προ φόρων αποτελέσµατα της Εταιρείας µειώθηκαν και διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 346.510,44 ευρώ έναντι κερδών
245.397,60 ευρώ την προηγούµενη χρήση.
Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων κυκλοφορίας και διαφήµισης των περιοδικών.
Στον τοµέα της διάθεσης on pack προϊόντων ως ενθέτων µε το περιοδικό «7 Μέρες TV», η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε
διαρκή αναζήτηση νέων προϊόντων (ένθετα βιβλία, µουσικά cd΄s, DVD’s µε τηλεοπτικές σειρές) τα οποία σε συνδυασµό µε
ενδεχόµενη βελτίωση του γενικότερου οικονοµικού κλίµατος θα οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων κυκλοφορίας.

Παράλληλα, έχει προβεί σε άµεση λήψη µέτρων µε σκοπό την µείωση του κόστους παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρονται η µείωση
επιστροφών, η κατάργηση extra τεύχος 7ΜΕΡΕΣ TV σε επιλεκτικό τιράζ, η µείωση του κόστους σύνταξης των περιοδικών Hello –
ΕΓΩ και η µείωση του σχήµατος του περιοδικού Hello. Με τις παραπάνω παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα εξοικονοµηθεί ετήσιο
κόστος που θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ. Επίσης, είναι σε διαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης των συµφωνιών δικαιόχρησης
(license agreements) µε στόχο να προκύψει περαιτέρω µείωση του κόστους έκδοσης των περιοδικών.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την ρευστότητα και τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης τόσο σε
βραχυπρόθεσµη όσο και σε µακροπρόθεσµη βάση.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆εν υπάρχουν

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
∆εν υπάρχουν

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆εν υπάρχουν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
∆εν υπάρχουν
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ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την λήξη της κλειόµενης χρήσεως και µέχρι την ηµέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά
γεγονότα στην Εταιρεία που θα έπρεπε να αναφερθούν.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήµατα (γραφεία χωρίς συναλλακτική δραστηριότητα) σε ενοικιαζόµενα κτίρια επί της οδού
Αµαρουσίου – Χαλανδρίου 92 & Αιγιαλείας 52 στο Μαρούσι Αττικής όπου στεγάζονται οι συντάξεις των περιοδικών της.

Έχοντες, από τα παραπάνω εκτεθέντα, τις επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις, και τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών
καταστάσεων, πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακαλείστε κ.κ.
Μέτοχοι να εγκρίνετε αυτά και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους κ.κ. Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την
κλειόµενη χρήση.
ΑΘΗΝΑ 12 Μαΐου 2015
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Φιλιπ π όπ ουλος Θεοχάρης

Πρόεδρος

Κεπ έσογλου Σταύρος

Αντιπ ρόεδρος

Μπ ίνιος Γεώργιος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κουφόπ ουλος ∆ηµήτριος

Μέλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123158201000
Έδρα: Λ. Κηφισίας 40 - Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 151 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας ALPHA EDITIONS Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Νοµαρχία ανατολικής Αττικής
Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Γεώργιος Μπίνιος,
Σταύρος Κεπέσογλου, ∆ηµήτριος Κουφόπουλος
12 Μαΐου 2015
∆ιαµαντής ∆ιαµαντάρας, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15811
Μουρ Στήβενς Α.Ε.
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη - Με Έµφαση Θέµατος
www.atticamedia-alphaeditions.gr

Αρµόδια Νοµαρχία:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (A)
Ιδιοκτήτες µητρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
Ιδιοκτήτες µητρικής
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €)
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

31.12.2014

31.12.2013

62.971,62
28.835,22
106.730,57
320.541,13
1.061.483,30
868.042,94
2.448.604,78

74.050,48
36.107,22
13.747,78
527.796,07
963.651,78
1.275.670,39
2.891.023,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(έµµεση µέθοδος) (ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων

(346.510,44)

245.397,60

Αποσβέσεις

23.042,00

30.264,98

Προβλέψεις

16.678,00

51.572,87

2.421,21

1.406,47

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / (έσοδα)
60.000,00
(174.834,84)
(114.834,84)
63.519,00
2.499.920,62
2.563.439,62
2.448.604,78

60.000,00
171.880,81
231.880,81
38.653,00
2.620.489,91
2.659.142,91
2.891.023,72

1.1- 31.12.2014 14.11.12-31.12.13

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

207.254,94

(527.796,07)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

311.864,30

(2.103.710,32)

(117.002,72)

2.536.923,34

Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

1.1- 31.12.2014 14.11.12-31.12.13 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
12.581.163,49
5.864.111,11
(344.089,23)
(346.510,44)
(260.656,53)
(260.656,53)
(6.059,12)
(266.715,65)
(266.715,65)
(4,4453)
(321.047,23)

14.304.940,11 Καταβεβληµένοι φόροι
7.017.881,12
Σύνολο εισροών / (εκροών)
246.804,07 από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
245.397,60
171.880,81
171.880,81
171.880,81
171.880,81
2,8647
277.069,05

(2.422,19)

(1.406,47)

(83.566,57)

-

11.758,53

232.652,40

(4.691,14)

(140.422,68)

0,98

-

(4.690,16)

(140.422,68)

-

60.000,00

-

60.000,00

7.068,37

152.229,72

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων
παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1.1- 31.12.2014 14.11.12-31.12.13 Εισπράξεις από κατάθεση µετοχικού κεφαλαίου
(ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2014 & 14.11.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Κατάθεση µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)

Σύνολο εισροών / (εκροών)
- από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

231.880,81
(266.715,65)
(80.000,00)
(114.834,84)

171.880,81 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
60.000,00 και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

152.229,72

-

231.880,81 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

159.298,09

152.229,72

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται µε συνέπεια.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην σηµείωση 4.25 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4. Κατά της Εταιρείας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας δεν είναι πιθανό από την έκβασή
τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης ήταν 74 άτοµα.
6. Το ποσό των συναλλαγών και αµοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχεται σε 21.110 ευρώ.
∆εν υφίστανται υπόλοιπα υποχρεώσεων ή απαιτήσεων από και προς διευθυντικά στελέχη ή µέλη της διοίκησης.
7. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία την 31.12.2014 αναλύονται ως εξής:
- Πρόβλεψη για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
- Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- Λοιπές προβλέψεις (πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού)

63.519,00

8. Το θέµα έµφασης παραπέµπει σε αναφορά της διοίκησης για το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και τούτο συνιστά προϋπόθεση εφαρµογής
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί λήψης µέτρων από τη Γενική Συνέλευση και στα µέτρα που έχουν ληφθεί και λαµβάνονται για την επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφορία και την άρση
εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού (σηµείωση 3.16 των οικονοµικών καταστάσεων).
9.Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους ύψους (6.059,12) ευρώ αφορά σε αναλογιστικές ζηµίες της χρήσης.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 024283

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΟΣ
Α.∆.Τ. Τ 143955

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
Α.∆.Τ. Π 527470 - ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗΣ 52880
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