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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
14.11.2012 – 31.12.2013
Σηµ:
Κύκλος εργασιών
Μείον : Κόστος π ωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μείον : Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Κέρδηεκµεταλλεύσεως

4,1
4,2

4,3
4,4

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

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη προ φόρων

4,6

(1.406,47)
245.397,60

Φόρος εισοδήµατος

4,7

73.516,79

Κέρδη µετά από φόρους

171.880,81

Κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων

277.069,05

Λοιπ ά συνολικά έσοδα χρήσης µετά απ ό φόρους

-

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

171.880,81
4,8
2,8647
2,8647

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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 παγ ίων 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 ενεργ ητικού
Σύνολο Ενεργ ητικού

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Απ οθεµατικά
Απ οτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφ αλ αίων
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 αλ αίων και υποχρεώσεων

31.12.2013

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

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

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

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
8.594,04
163.286,77
231.880,81

4,21

38.653,00
38.653,00

4,22

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

4,23

2.659.142,91
2.891.023,72

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14.11. 2012 – 31.12.2013

Μετοχικό
Κεφ άλαιο
Υπόλοιπο την 14.11.2012
Καταβολή µετοχικού κεφαλάιου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Μεταφορά σε απ οθεµατικά
Υπόλοιπο την 31.12.2013

60.000,00
60.000,00

Αποθεµατικά
8.594,04
8.594,04

Αποτελέσµατα εις
Σύνολο
νέον
Ιδίων Κεφαλαίων
60.000,00
171.880,81
171.880,81
(8.594,04)
163.286,77
231.880,81

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 14.11.2012-31.12.2013 (έµµεση µέθοδος)

14.11.2012-31.12.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη 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:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων π αγίων
π εριουσιακών στοιχείων
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

245.397,60

30.264,98
51.572,87
1.406,47

(527.796,07)
(2.103.710,32)
2.536.923,34

(1.406,47)
232.652,40

(140.422,68)

(140.422,68)

60.000,00
60.000,00

152.229,72
152.229,72

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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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) µε διάρκεια 50 έτη. Η έδρα της Εταιρείας ορίστηκε 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 ∆ευτέρα 26
Μαΐου 2014 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.

Το ∆.Σ. της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Φιλιπ π όπ ουλος Θεοχάρης

Πρόεδρος

Μπ ίνιος Γεώργιος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κεπ έσογλου Σταύρος

Αντιπ ρόεδρος

∆ηµήτριος Φουρλεµάδης

Αντιπ ρόεδρος

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

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 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις στον βαθµό που είναι πιθανό να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από
µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.
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(β) Τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη φορολογία.
(γ) Τις ενδεχόµενες ζηµίες από εκκρεµοδικίες και επισφάλειες από πελάτες και χρεώστες.

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 2013 και έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση

∆ΠΧΑ 1(Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» (εφαρµόζεται για
η

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παράσχει καθοδήγηση για το πως θα πρέπει κάποιος που εφαρµόζει πρώτη φορά τα
διεθνή λογιστικά πρότυπα, να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς, όταν
πραγµατοποιεί την µετάβαση σε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις για τους
υφιστάµενες συντάκτες ∆ΠΧΠ σε σχέση µε την εφαρµογή των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών
Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης» σε σχέση µε τη λογιστική για τα κρατικά δάνεια.
Οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 10Α του ∆ΛΠ 20 µόνο για
τα νέα δάνεια που συνήφθησαν µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Ο υιοθετών για πρώτη φορά είναι υποχρεωµένος να
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» για την ταξινόµηση του δανείου ως χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Ωστόσο εάν σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γ.Π.Λ.Α., δεν
αναγνώρισε και επιµέτρησε ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς, σε βάση συνεπή µε τις απαιτήσεις
των ∆ΠΧΠ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιµοποιεί, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, την λογιστική αξία του δανείου που
υφίσταται σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γ.Π.Λ.Α. ,ως λογιστική αξία ανοίγµατος της κατάστασης της οικονοµικής θέσης των
∆.Π.Χ.Α. Η οντότητα θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39, στη συνέχεια ή το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη µέτρηση του δανείου µετά την ηµεροµηνία
µετάβασης. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Οι τροποποιήσεις
αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάρτιο του 2013, αλλά δε έχουν καµία επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων
καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων
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παροχών. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 απαιτεί αναδροµική εφαρµογή. Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν έχει επίδραση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις
του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση
που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς
και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε
βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάµεσων σε αυτές περιόδους)
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα συµψηφισµού των χρηµατοοικονοµικών µέσων
που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες συµφωνίες συµψηφισµού ή παρόµοιες συµφωνίες. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012 και δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2012 του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των
αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι παρακάτω
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Μάρτιο του 2013, και δεν έχουν
σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει την επαναλαµβανόµενη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 1, σε σχέση µε τα κόστη δανεισµού, σε
συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 παρέχουν διευκρινίσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα συγκριτικά στοιχεία. Η συγκεκριµένη
τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

10

ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Η παρούσα τροποποίηση στο ∆ΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του εξοπλισµού συντηρήσεως. Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση µιας διανοµής σε κατόχους συµµετοχικών τίτλων, θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων ενεργητικού, ανά τοµέα δραστηριότητας, στην
ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, ώστε να υπάρχει συνέπεια µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Η συγκεκριµένη
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «Κόστος

αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» (εφαρµόζεται για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των ενδιάµεσων σε αυτές περιόδους)
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνσης άχρηστων
υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. Η συγκεκριµένη διερµηνεία
δεν έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2014)
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27
και στο ΜΕ∆ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν
µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τα τρία στοιχεία που
προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε µία οικονοµική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους
οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές
για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει
την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται
στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες
Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο της
αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2014) Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από
κοινού συµφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, παρά στη νοµική
τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και 2 ) Κοινοπραξίες. Η
µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την
ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει
την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπροσθέτως η τροποποίηση
αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άµεσα προηγούµενη περίοδο.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται
στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες
Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012 και η διοίκηση βρίσκεται
στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης 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)
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών
κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους
κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς,
από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει
την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Επιπροσθέτως η τροποποίηση
αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άµεσα προηγούµενη περίοδο.
Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι
υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε»
προτύπων για την ενοποίηση: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12
«Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του
2012 και η διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποιήσεις). (Εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη
µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο
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στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη

ενοποιούµενες

δοµηµένες

οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους
πριν την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Η διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων (Εφαρµόζονται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν µια εξαίρεση από τις απαιτήσεις
της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις
τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι
τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
η

ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014)
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µία
οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
περιλαµβάνονται τώρα στο ∆ΠΧΑ 10 « Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατοµικών της οικονοµικών καταστάσεων, την
λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται
στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες
Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012 και η
διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
η

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014)
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σηµαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης, (συµπεριλαµβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
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θέσης σε ορισµένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες
θα πρέπει να ελέγχονται για αποµείωση.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται
στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες
Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
και Κοινοπραξίες (2011)». Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο του 2012 και η διοίκηση
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση αφορά

το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το τροποποιηµένο πρότυπο διευθετεί

ανακολουθίες στην

συνήθη πρακτική κατά την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον ∆εκέµβριο
του 2012 και η διοίκηση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των επιδράσεων της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις
της Εταιρείας.

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Τροποποιείται το ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειµένου να µειώσει τις περιπτώσεις στις οποίες το
ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών απαιτείται να γνωστοποιούνται, να
αποσαφηνίσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει µια ρητή υποχρέωση να αποκαλύπτεται το προεξοφλητικό
επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό αποµείωσης (ή αντιστροφής), όπου το ανακτήσιµο ποσό (βασίζεται στην
εύλογη αξία µείον το κόστος της διάθεσης) προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µία τεχνική παρούσας αξίας. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Τροποποιείται το ∆ΛΠ 39 "Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση”, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει
ανάγκη για διακοπή της λογιστικής αντιστάθµισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθµισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισµένα
κριτήρια. Μια ανανέωση υποδηλώνει µια εκδήλωση όπου τα αρχικά αντισυµβαλλόµενα µέρη σε ένα παράγωγο συµφωνούν ότι
ένας ή περισσότεροι αντισυµβαλλόµενοι εκκαθάρισης αντικαθιστούν τον αρχικό αντισυµβαλλόµενο προκειµένου να γίνει ο νέος
αντισυµβαλλόµενος σε κάθε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Προκειµένου να εφαρµόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη
λογιστική αντιστάθµισης, η ανανέωση σε συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου (CCP) πρέπει να λάβει χώρα ως συνέπεια των
νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή της θέσπιση νόµων ή κανονισµών. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από µια κυβέρνηση,
τόσο για τις εισφορές που αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και
ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία” και εκείνων όπου ο χρόνος και το ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο. Η ∆ιερµηνεία προσδιορίζει τη
γενεσιουργό αιτία για την αναγνώριση µιας υποχρέωσης ως το γεγονός που ενεργοποιεί την καταβολή της εισφοράς, σύµφωνα µε
τη σχετική νοµοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες για την αναγνώριση µιας υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η
υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το δεσµευτικό γεγονός λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου και β) Αν
µια υποχρέωση ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο όριο, η υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν το ελάχιστο όριο έχει
επιτευχθεί. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015)
Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
η

µετά την 1 Ιανουαρίου 2015 µε το δικαίωµα προγενέστερης εφαρµογής και αποκλείουν την διόρθωση στις προηγούµενες
περιόδους κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9.
Ειδικότερα, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες µε βάση τις
κατηγορίες επιµέτρησής τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, και τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή
των χαρακτηριστικών επιµέτρησης κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9.
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που θα αναταξινοµηθούν ώστε να
επιµετρηθούν στο αποσβεσµένο κόστος τους, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, β) την
εύλογη αξία του κέρδους ή της ζηµιάς που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινοµηθεί, γ) το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την
ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, και δ) τα αναγνωρισµένα έσοδα ή έξοδα από τόκους.
Επιπλέον, αν µια οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9, επιµετρά την εύλογη αξία ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο αποσβεσµένο κόστος της, τότε το
πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία της επαναταξινόµησης και το επιτόκιο των αναγνωρισµένων εσόδων ή
εξόδων από τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την επαναταξινόµηση, µέχρι την παύση
αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Η τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου
2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω
των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
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στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµιακών ροών του
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες
οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας
συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχική
αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα
αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη
εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης
αξίας. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας . Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί
νωρίτερα από το Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν
θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

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:
Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

4%

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός

10%

Μεταφορικά Μέσα

10%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

10% - 20%

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.
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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 10 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.

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.
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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.

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.
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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
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
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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.

3.18 Πορεία εργασιών
Ο ρυθµός ύφεσης της Ελληνικής Οικονοµίας, αν και επιβραδύνθηκε, παρέµεινε έντονα αρνητικός και κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρήσης. Ωστόσο πληθαίνουν πλέον οι ενδείξεις που δείχνουν ότι βαίνουµε προς σταθεροποίηση της Ελληνικής
Οικονοµίας, ενώ και το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι πλέον ανακεφαλαιοποιηµένο.
Η πορεία εργασιών της εταιρείας κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική καθώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη κατά την πρώτη χρήση
λειτουργίας της. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των 14.304.940,11. Τα έσοδα από
κυκλοφορία των περιοδικών ανήλθαν στο ποσό των 11.873.764,74 ευρώ ήτοι σε ποσοστό 83% του συνολικού κύκλου εργασιών
,ενώ τα έσοδα από διαφήµιση ανήλθαν στο ποσό των 2.223.349,68 ευρώ ήτοι σε ποσοστό 15,54% του συνολικού κύκλου
εργασιών. Το µεικτό περιθωρίου κέρδους της εταιρείας ανήλθε σε 7.017.881,12 ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν
σε 1.097.692,94 ευρώ ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 5.862.182,44 ευρώ. Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν στο
επίπεδο των 245.397,60 ευρώ.
Τα έσοδα από κυκλοφορία εµφανίζονται αυξηµένα ως ποσοστό του κύκλου εργασιών κυρίως λόγω της µεγάλης αποδοχής που
έτυχε από το κοινό η διανοµή τουρκικών τηλεοπτικών σειρών µε το περιοδικό “7 ΜΕΡΕΣ TV” αλλά και ενός πλήθους άλλων
ειδικών ενεργειών (ένθετα βιβλία, µουσικά cd΄s, DVD’s µε τηλεοπτικές σειρές, σειρά µαγειρικής Αργυρώ Μπαρµπαρίγου) τα οποία
πωλούνται µαζί µε το περιοδικό.
Ενδεχόµενη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος κατά την τρέχουσα χρήση 2014 σε συνδυασµό µε το επιτυχηµένο λανσάρισµα
νέων τίτλων (Hello Fashion! , Κάθε µέρα µε την Αργυρώ) το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο τέλος της χρήσης 2013, θα έχει ως
αποτέλεσµα την περαιτέρω εδραίωση της θέσης των περιοδικών της Εταιρείας στο αναγνωστικό κοινό και την βελτίωση των
οικονοµικών της αποτελεσµάτων.
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

14.11.2012 - 31.12.2013
11.873.764,74
2.223.349,68
9.301,76
198.523,93
14.304.940,11

Τα άλλα έσοδα της Εταιρείας αφορούν κυρίως έσοδα από πώληση ραδιοφωνικού προγράµµατος.

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

14.11.2012 - 31.12.2013
2.804.103,47
843.550,13
3.366.535,56
271.901,83
968,00
7.287.058,99

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

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
1.097.692,94
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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

14.11.2012 - 31.12.2013
377.054,02
4.297.046,03
1.139.162,52
12.919,87
5.826.182,44

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

Μισθοί
Εργοδοτικές εισφορές
Απ οζηµιώσεις καταβληθείσες

14.11.2012 - 31.12.2013
1.181.454,79
160.851,00
-

Μερικό σύνολο

1.342.545,79

Προβλέψεις απ οζηµίωσης π ροσωπ ικού

38.653,00

Σύνολο

Αριθµός εργαζοµένων

1.381.198,79
31.12.2013
74

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

Τόκοι δανείων
Λοιπ οί τόκοι & συναφή έξοδα

14.11.2012 - 31.12.2013
(1.406,47)
(1.406,47)

4.7 Φόρος εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος

14.11.2012 - 31.12.2013
83.566,57
(10.049,78)
73.516,79

Κέρδη προ φ όρων

245.397,60

Φόρος π ου αναλογεί στον φορολογικό
συντελεστή 26% (2013)
Μη εκπ ιπ τόµενες δαπ άνες

63.803,38
9.713,41

Φόρος εισοδήµατος χρήσης

73.516,79

Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης υπολογίστηκε µε συντελεστή 26%. Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής για την Εταιρία την
τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 30%.
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4.8 Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή
14.11.2012 - 31.12.2013
Κέρδη π ου αναλογούν στους µετόχους
της Εταιρείας

171.880,81

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

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. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 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.

4.10 Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ασώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Sof tw are
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

14.11.2012 - 31.12.2013
26.361,20
20.755,00

Σύνολο

47.116,20

Υπόλοιπο την
Sof tw are
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2013
26.361,20
20.755,00

Σύνολο

47.116,20

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Sof tw are
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

14.11.2012 - 31.12.2013
8.587,00
2.421,98

Σύνολο

11.008,98

Υπόλοιπο την
Sof tw are
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2013
8.587,00
2.421,98

Σύνολο

11.008,98

ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Υπόλοιπο την
Sof tw are
Λοιπ ές ασώµατες ακινητοπ οιήσεις

31.12.2013
17.774,20
18.333,02

Σύνολο

36.107,22
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4.11 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

14.11.2012 - 31.12.2013
15.206,35
78.100,13

Σύνολο

93.306,48

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2013
15.206,35
78.100,13

Σύνολο

93.306,48

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

14.11.2012 - 31.12.2013
968,00
18.288,00

Σύνολο

19.256,00

Υπόλοιπο την
Mηχανήµατα
Έπ ιπ λα & λοιπ ός εξοπ λισµός

31.12.2013
968,00
18.288,00

Σύνολο

19.256,00

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

31.12.2013
14.238,35
59.812,13

Σύνολο

74.050,48
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4.12 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Οι λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
14.11.2012 - 31.12.2013
Λοιπ ές µακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
3.698,00
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:

Αποτελέσµατα
χρήσης
(έξοδο)/έσοδο

31.12.2013

Πρόβλεψη για Απ οζηµίωση π ροσωπ ικού
10.049,78

10.049,78

4.14 Αποθέµατα
Τα απ οθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Α' ύλες
Τελικά π ροϊόντα

31.12.2013
475.537,17
52.258,90

Σύνολο

527.796,07

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

31.12.2013
865.333,48
5.043,00
106.195,17

Σύνολο

976.571,65

Μείον: Προβλέψεις απ οµείωσης

(12.919,87)

Καθαρές εµπορικές απαιτήσεις

963.651,78

Η µέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες της Εταιρίας είναι 25 ηµέρες.
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.
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4.16 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπ ές απ αιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2013
733.735,89
20.989,60
368.715,18

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

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:
31.12.2013
Ταµείο

3.456,68

Βραχυπ ρόθεσµες τραπ εζικές καταθέσεις

148.773,04

Καθαρά ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα

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.

4.18 Μετοχικό κεφάλαιο

Αριθµός µετοχών*

Υπόλοιπο
στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

Καταβληµένο
µετοχικό
κεφ άλαιο

60.000

60.000,00

* Εγκεκριµένες, εκδοθείσες και π λήρως καταβληµένες
Η ονοµαστική αξία των µετοχών, ανέρχεται εκάστη σε :

Σύνολο

60.000,00

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 από τους µετόχους της εταιρείας κατά την χρήση 2013

4.19 Αποθεµατικά
Τα απ οθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Τακτικό αποθεµατικό

Υπόλοιπο στις 14 Νοεµβρίου 2012

-

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

8.594,04

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2013

8.594,04

Τακτικ ό αποθεµατι κό : 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.
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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 κατά το έτος 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.

Οι π αροχές λόγω συνταξιοδότησης π εριλαµβάνουν τόσο π ρογράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και π ρογράµµατα
καθορισµένων π αροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των π ρογραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην π ερίοδο π ου αφορά. Η κίνηση των υπ οχρεώσεων π αροχών π ροσωπ ικού λόγω συνταξιοδότησης,
της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ποσό π ου αναγνωρίστηκε στα απ οτελέσµατα

38.653,00

Καθαρή υποχρέωση στις 31.12.2013

38.653,00

Οι κύριες αναλογιστικές π αραδοχές π ου χρησιµοπ οιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επ ιτόκιο
3,93%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
3,50%
Πληθωρισµός
2,00%
∆ιάρκεια π ρογράµµατος
20,19
Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της αναλογιστικής
µελέτης. Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης κατά µέσο όρο 0.15% χαµηλότερο (δηλ. 3,78% αντί 3,92%) τότε το
ποσό της παρούσας υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο για την Εταιρεία κατά (περίπου) 3%.
Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει ποσοστό αύξησης αποδοχών 0,5% υψηλότερο (δηλ. 4,0% αντί 3,5%) τότε το ποσό της παρούσας
υποχρέωσης θα ήταν υψηλότερο για την Εταιρεία κατά 11%.
Όσον αφορά στην αναλογιστική ζηµία/κέρδος, σύµφωνα µε το νέο ∆ΛΠ19 από 1.1.2013, θα αναγνωρίζεται σε ξεχωριστό
λογαριασµό στα Λοιπά συνολικά έσοδα το ύψος του οποίου θα 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

31.12.2013
1.755.936,83
448.619,90
2.204.556,73

Η µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές της τρέχουσας χρήσης ήταν 26 ηµέρες.
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
Πιστωτές διάφοροι
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

31.12.2013
4.135,25
55.284,93
64.446,14
14.092,88
194.407,41
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
14.11.201231.12.2013
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης

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 για µισθώµατα κτιρίων ανέρχονται, µέχρι ένα έτος σε 41.756 ευρώ, έως πέντε χρόνια σε 72.000 ευρώ
και µετά από 5 έτη σε 73.200 ευρώ.

Η τρέχουσα χρήση 14.11.2012-31.12.2013 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 της χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις. Η φορολογική θέση της εταιρείας για την χρήση 2013 θα θεωρείται περαιωµένη µετά την παρέλευση 18 µηνών από
την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.
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4.26 Αµοιβές Νόµιµων Ελεγκτών
Οι συνολικές αµοιβές των νόµιµων ελεγκτών για την χρήση 2013, 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 κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως.

Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

31.12.2013
∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
∆είκτης

152.229,72
(152.229,72)
231.880,81
-65,65%

Κατηγορίες χρηµατ/κών µέσων
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Καθαρές εµπ ορικές απ αιτήσεις
Καθαρές λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
31.12.2013
∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2.204.556,73
332.366,61
2.536.923,34

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
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∆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,
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εγγυηµένης απόδοσης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και βραχυπρόθεσµα δάνεια σε
ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο Euribor.

•

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 διέθέτε δανεισµό κατα την 31.12.2013 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
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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

31.12.2013
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 .

Προµηθευτές και λοιπές χρηµ/κές
υποχρεώσεις
0-6 µήνες

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 31.12.2013 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 πρώτη υπερδωδεκάµηνη χρήση από 14.11.2012 –
31.12.2013:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύκλος εργασιών (π ωλήσεις)
Μικτά απ οτελέσµατα κέρδη εκµετάλλευσης
∆απ άνες διοίκησης - διάθεσης
Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών
απ οτελεσµάτων
Απ οσβέσεις ενσωµατωµένες στο κόστος

14.11.2012-31.12.2013
14.304.940,11
7.017.881,12
6.923.875,38
246.804,07
30.264,98

Κέρδη π ρο φόρων, χρηµατοδοτικών επ ενδυτικών
απ οτελεσµάτων και απ οσβέσεων (ebitda)

277.069,05

Χρηµ/κά έσοδα µείον έξοδα
Απ οτέλεσµα κέρδη π ρο φόρων
Απ οτέλεσµα κέρδη µετά φόρων

(1.406,47)
245.397,60
171.880,81

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας και κατά κατηγορίες πωλήσεων παρουσιάζουν την πιο
κάτω εικόνα:

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

Τρέχουσα χρήση
11.873.764,74
2.223.349,68
9.301,76
198.523,93
14.304.940,11

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -∆ΙΑΘΕΣΗΣ

∆απ άνες διοίκησης
∆απ άνες διάθεσης
Σύνολο

Τρέχουσα χρήση
1.097.692,94
5.826.182,44
6.923.875,38

Στις δαπάνες διάθεσης περιλαµβάνεται το πρακτορικού κόστους και δικαιώµατα, αναλογικά των εσόδων κυκλοφορίας των
περιοδικών και των ειδικών ενεργειών, καθώς και επιβραβεύσεις των διαφηµιστικών εταιριών.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)
Σύνολο

Τρέχουσα χρήση
(1.406,47)
(1.406,47)

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα προέρχονται αποκλειστικά από έξοδα τραπεζικών συναλλαγών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος εισοδήµατος
ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Τρέχουσα χρήση
245.397,60
83.566,57
(10.049,78)
171.880,81

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.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της χρήσης, παρουσιάζονται οι ακόλουθοι δείκτες:

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες)
Απ αιτήσεων
Προµηθευτών
Απ οθεµάτων

25
110
26

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Κυκλοφοριακή ρευστότητα
Άµεση ρευστότητα

1,06
0,85

∆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 κεφαλαιακή διάρθρωση εξετάζεται δύο φορές ετησίως.
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Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio)
Στο πλαίσιο αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία κεφαλαίου.
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:

31.12.2013
∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Καθαρός δανεισµός
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
∆είκτης

152.229,72
(152.229,72)
231.880,81
-65,65%

Κατηγορίες χρηµατ/κών µέσων
Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

Μακροπ ρόθεσµες απ αιτήσεις
Καθαρές εµπ ορικές απ αιτήσεις
Καθαρές λοιπ ές απ αιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
31.12.2013
∆ανειακές υπ οχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
Άλλες µακροπ ρόθεσµες υπ οχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

2.204.556,73
332.366,61
2.536.923,34

Η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων προσεγγίζει την εύλογη αξία 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,
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα εγγυηµένης απόδοσης, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους και βραχυπρόθεσµα δάνεια σε
ευρώ µε κυµαινόµενο επιτόκιο βασισµένο στο Euribor.

•

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 διέθέτε δανεισµό κατά την 31.12.2013 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

31.12.2013
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.
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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 .

Προµηθευτές και λοιπές χρηµ/κές
υποχρεώσεις
0-6 µήνες

31.12.2013
2.536.923,34

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο ρυθµός ύφεσης της Ελληνικής Οικονοµίας, αν και επιβραδύνθηκε, παρέµεινε έντονα αρνητικός και κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρήσης. Ωστόσο πληθαίνουν πλέον οι ενδείξεις που δείχνουν ότι βαίνουµε προς σταθεροποίηση της Ελληνικής
Οικονοµίας, ενώ και το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι πλέον ανακεφαλαιοποιηµένο.
Η πορεία εργασιών της εταιρείας κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική καθώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη κατά την πρώτη χρήση
λειτουργίας της. Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαµορφώθηκε στο ποσό των 14.304.940,11. Τα έσοδα από
κυκλοφορία των περιοδικών ανήλθαν στο ποσό των 11.873.764,74 ευρώ ήτοι σε ποσοστό 83% του συνολικού κύκλου εργασιών
ενώ τα έσοδα από διαφήµιση ανήλθαν στο ποσό των 2.223.349,68 ευρώ ήτοι σε ποσοστό 15,54% του συνολικού κύκλου
εργασιών. Το µεικτό περιθωρίου κέρδους της εταιρείας ανήλθε σε 7.017.881,12 ευρώ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν
σε 1.097.692,94 ευρώ ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 5.826.182,44 ευρώ. Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν στο
επίπεδο των 245.397,60 ευρώ.
Τα έσοδα από κυκλοφορία εµφανίζονται αυξηµένα ως ποσοστό του κύκλου εργασιών κυρίως λόγω της µεγάλης αποδοχής που
έτυχε από το κοινό η διανοµή τουρκικών τηλεοπτικών σειρών µε το περιοδικό “7 ΜΕΡΕΣ TV” αλλά και ενός πλήθους άλλων
ειδικών ενεργειών (ένθετα βιβλία, µουσικά cd΄s, DVD’s µε τηλεοπτικές σειρές, σειρά µαγειρικής Αργυρώ Μπαρµπαρίγου) τα οποία
πωλούνται µαζί µε το περιοδικό.
Ενδεχόµενη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος κατά την τρέχουσα χρήση 2014 σε συνδυασµό µε το επιτυχηµένο λανσάρισµα
νέων τίτλων (Hello Fashion! , Κάθε µέρα µε την Αργυρώ) το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο τέλος της χρήσης 2013, θα έχει ως
αποτέλεσµα την περαιτέρω εδραίωση της θέσης των περιοδικών της Εταιρείας στο αναγνωστικό κοινό και την βελτίωση των
οικονοµικών της αποτελεσµάτων.
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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∆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

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 & Αιγιαλίας 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 26 ΜΑΪΟΥ 2014
Μετά τιµής το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Φιλιπ π όπ ουλος Θεοχάρης

Πρόεδρος

Μπ ίνιος Γεώργιος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κεπ έσογλου Σταύρος

Αντιπ ρόεδρος

∆ηµήτριος Φουρλεµάδης

Αντιπ ρόεδρος

Κουφόπ ουλος ∆ηµήτριος

Μέλος
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ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)
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ALPHA EDITIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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