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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016 

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

 

Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 

για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016  είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ», την 28 Ιουνίου 2017 και 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση  

http://www.kathimerini.gr/international-herald-tribune .  

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας. 

Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.  

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο 

να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των 

ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

 

Ν. Φάληρο, 28 Ιουνίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 

 

   

 

Θεμιστοκλής Αλαφούζος 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

Περιεχόμενα 

                                                                                    Σελίδα 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ..................................................................5 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ..................................................................................................16 

Κατάσταση Μεταβολής  Ιδίων Κεφαλαίων ...............................................................................18 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών .....................................................................................................19 

1. Γενικές Πληροφορίες ...............................................................................................................20 

1.1 Εταιρεία ..............................................................................................................................20 

1.2 Διοίκηση της Εταιρείας ......................................................................................................21 

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές ........................................................................................22 

2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων ...........................................................22 

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές .....................................................................................22 

2.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις .............................................31 

2.3.1 Κρίσεις ..........................................................................................................................32 

2.3.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις ...........................................................................................32 

3. Σύνοψη των Λογιστικών Πολιτικών ...................................................................................34 

3.1 Γενικά ..................................................................................................................................34 

3.2 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα ...........................................................................................34 

3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ............................................................................................34 

3.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ..............................................................................................35 

3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ....................................................................35 

3.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία .....................................................................36 

3.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων .......................................38 

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο ...........................................................................................................38 

3.9 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος .....................................................38 

3.10 Παροχές στο Προσωπικό ................................................................................................39 

3.11 Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών ................................................................................41 

3.12 Μισθώσεις ........................................................................................................................41 

3.13 Διανομή Μερισμάτων ......................................................................................................42 

3.14 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία ......42 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ..........................................................................42 

4.1 Κίνδυνος Αγοράς ................................................................................................................42 

4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος .........................................................................................................43 

4.3 Κίνδυνος Ρευστότητας ......................................................................................................43 

4.4 Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας λόγω      
Μεταβολών των Επιτοκίων ....................................................................................................44 

4.5 Διαχείριση Κεφαλαίου .......................................................................................................44 

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις ...........................................................................44 

5.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός.....................................................44 

5.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ..............................................................................................46 

5.3 Αναβαλλόμενος Φόρος ......................................................................................................46 

5.4 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις .....................................................................48 

5.5 Λοιπές Απαιτήσεις ..............................................................................................................49 

5.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων .......................................50 

5.7 Ίδια Κεφάλαια ....................................................................................................................50 

5.8 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού ...............................................................................51 

5.9  Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ...........................................................................53 

5.10 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ..........................................................................54 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 4 από 61  

5.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις..........................................................................54 

5.12 Κόστος Πωληθέντων .......................................................................................................54 

5.13 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης ..........................................................................55 

5.14 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης ..........................................................................................55 

5.15 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα ..............................................................................56 

5.16 Φόρος Εισοδήματος .........................................................................................................56 

5.17 Δεσμεύσεις ........................................................................................................................58 

5.18 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις .......................................................................58 

5.19 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη .................................................................................59 

5.21 Κόστος Μισθοδοσίας .......................................................................................................60 

5.22 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης .............................................61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 5 από 61  

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 
«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡEIΑ» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2016 - 31.12.2016 

 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η ενημέρωση των μετόχων: 

• Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της εταιρείας για 

τη χρήση 2016, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν. 

• Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

οικονομικής χρήσης και την επίδραση τους στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 

εταιρείας. 

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία. 

, 

Υποβάλλουμε συνημμένα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 18η Εταιρική Χρήση 

που έληξε την 31.12.2016, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., και τις παρατηρήσεις 

μας επάνω σε αυτές. 

 

1. Το Επιχειρηματικό μοντέλο της Επιχείρησης και βασικές αξίες 

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.» είναι θυγατρική 

εταιρεία του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, στην οποία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» συμμετέχει με 

ποσοστό 50%. Δραστηριοποιείται στην έκδοση, προώθηση, διακίνηση και εμπορική 

εκμετάλλευση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων και γενικότερα διαφόρων εντύπων,  στον 

σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία δικτυακών τόπων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

δημοσιογραφικής ύλης.     

Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε πέντε 

χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται 

συνήθως μία φορά το χρόνο για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, εκλογή 

Ελεγκτών και λοιπά θέματα.  
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1. Οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 

 

-Απολογισμός Χρήσης 2016, Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών Μεγεθών  

 

Στη διάρκεια της χρήσης που πέρασε συνεχίστηκε ο περιορισμός  κεφαλαίων στις συναλλαγές, 

ή αλλιώς capital controls, όπως συνηθίζονται να λέγονται. Τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν ήταν τεράστια και για ορισμένες κατηγορίες εταιρειών δυσεπίλυτα, ενέτειναν 

δε τα ήδη υφιστάμενα σε πολλούς τομείς της οικονομίας και σε ένα ευρύ φάσμα των 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων εξαιτίας των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων. 

Συνοπτικά τα κυριότερα προβλήματα που απασχόλησαν τον Όμιλο της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» στον 

οποίο ανήκει η εταιρεία μας από την ημέρα επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων μέχρι και 

σήμερα και τα οποία σαφώς μας επηρέασαν ήταν τα παρακάτω. 

1. Δυσκολιbα στη διακιbνηση Α  ́υλωb ν στην εσωτερικηb  αγοραb  και μεγαλυb τερη επιβραb δυνση της 

τοπικής παραγωγής  

2. Η λειτουργία του εφοδιασμού κατέστει μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία 

δημιουργώντας ανάγκες ενίσχυσης της ασφάλειας των επιχειρήσεων 

3. Εδραίωση σε πολλούς τομείς της μείωση της διανομής των προϊόντων, λόγω της συνεχούς 

πτώσης των παραγγελιών αλλά και της ακύρωσης των παραδόσεων 

4. Συσσώρευση  πολλών προβλημάτων στην εξόφληση των εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων 

της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή.  

5. Αύξηση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες εισαγωγών Α’ και Β’ υλών από το εξωτερικό 

(εντός και εκτός Ε.Ε.) και σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώσεις από την πλευρά των 

προμηθευτών  

6. Δημιουργία νέου περιβάλλοντος στις συναλλαγές («οικονομία των μετρητών») με τους 

προμηθευτές να ζητούν την πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε άλλη μορφή υπό τον φόβο του «κουρέματος» των καταθέσεων.  

7. Απαίτηση από προμηθευτές του εξωτερικού δυσμενέστερων όρων συναλλαγών, όπως 

100% προπληρωμή. 

8. Απώλεια χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια στοιχεία, κτλ λόγω 

διακοπής χρηματοδότησης, αναστολής επενδύσεων, κτλ 

9. Αύξηση του κόστους παραγωγής των προιόντων. 

10. Λόγω μείωσης της παραγωγής η εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση των βαρδιών, των 

αδειών, του αριθμού των θέσεων εργασίας, των προσλήψεων, κτλ. 
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Υπήρξε γενικότερη πτώση των πωλήσεων της εφημερίδας που είναι και το κύριο αντικείμενο 

εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα η οικονομική ύφεση έπληξε μεγάλες κατηγορίες 

διαφημιζόμενων στον τύπο (αυτοκινητοβιομηχανίες, τράπεζες κλπ), με αποτέλεσμα τα 

διαφημιστικά έσοδα να μειωθούν δραστικά και να υπάρχει σημαντική πίεση στις πωλήσεις 

διαφημιστικού χώρου. 

Στα παραπάνω πλαίσια , η  Εταιρεία κατά τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 

2016 παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών της ο οποίος ανήλθε σε € 667.114,06 έναντι  € 

716.006,90  το έτος 2015. Τα αποτελέσματα  χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες  € 223,11 

έναντι κερδών € 90.244,89 της χρήσης 2015 ενώ τα αποτελέσματα μετά τους φόρους ανήλθαν 

σε κέρδη € 666,03  έναντι  κερδών € 90.553,61  της χρήσης 2015.  

 

- Ίδια Κεφάλαια  

 

    Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε  € 87.900,00 και διαιρείται σε 30.000 μετοχές των € 

2,93 έκαστη. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας την 31.12.2016 έχει καταστεί 

αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του  άρθρου 48 του 2190/1920. Η 

Διοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της 

εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, όταν εντοπίζεται πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, η διοίκηση 

θα λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

Επίσης το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κατά την 31/12/2016 ήταν αρνητικό, καθώς οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού 

κατά € 952.387,03 . Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα 

ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο. Θα θέλαμε 

να σημειώσουμε πως το σύνολο σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους 

προμηθευτές, αφορά υποχρεώσεις προς τον όμιλο της μητρικής εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ », καθώς και υποχρεώσεις προς τον 

έταιρο μέτοχο «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE», οι οποίοι δεσμεύονται να μην 

απαιτήσουν το σύνολο των απαιτήσεων αυτών για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την 

ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. Επίσης, η 

μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης προκύψει 

τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 
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- Βασικοί Αριθμοδείκτες  

 

Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

1. Kυκλοφορούν ενεργητικό          =      1.403.839,29   =    98,99 %  

    Σύνολο ενεργητικού                              1.418.178,30 

 

2. Ίδια κεφάλαια                          =  -  987.492,24 =   -41,05 %  

    Σύνολο υποχρεώσεων               2.405.670,54 

 

3. Κυκλοφορούν ενεργητικό          =     1.403,839,29   =    59,58 % 

    Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        2.356.226,32 

 

- Δείκτες Αποδοτικότητας 

 

1. Mικτά αποτελέσματα                 =    140.165,10    =     21,01 % 

    Πωλήσεις                                                667.114,06  

 

 -  Απασχολούμενο Προσωπικό 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 7 

άτομα έναντι 6 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

 

-Σημαντικά Γεγονότα της Τρέχουσας Χρήσης 2016 

 

Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξης της χρήσης έως σήμερα δεν υπήρξε κανένα 

σημαντικό γεγονός που να μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της Εταιρείας. 

 

-Στόχοι και Προοπτικές 

 

Η διοίκηση της εταιρείας για το έτος 2017 σκοπεύσει να κινηθεί στα ίδια πλαίσια με αυτά της 

προηγούμενης χρήσης, με γνώμονα την διατήρηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

παραγόμενων εκδόσεων της, την παραγωγή θετικών ταμειακών ροών, τον περιορισμό του 
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πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει, την μείωση του λειτουργικού κόστους 

καθώς και την συνέχιση της κερδοφορίας και στη νέα χρήση.   

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

 

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο 

κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.  

 

-Προμηθευτές 

Η εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές δεδομένου 

ότι κανένας προμηθευτής της δεν την προμηθεύει με αγαθά σε σημαντικό ποσοστό σε σχέση με 

το σύνολο των αγορών της. 

 

-Πελάτες – Πιστώσεις Πελατών 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Λόγω της μεγάλης 

διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας δεν υφίσταται κίνδυνοι 

εξάρτησης από μερίδα πελατών της καθώς κανένας πελάτης τους δεν απορροφά σημαντικό 

ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε 

πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και 

των οφειλομένων. 

 

-Κίνδυνος Κλάδου Αγοράς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία έντονα ανταγωνιστική αγορά. Σε περιόδους οικονομικών 

κρίσεων, οι πωλήσεις καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάζονται άμεσα, καθώς 

μειώνονται οι πωλήσεις  της εφημερίδας όπως και τα διαφημιστικά έσοδα.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ  

     

-Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη 

 

Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως το 2017 θα είναι μία δύσκολη οικονομικά χρονιά λόγω 

του αντίκτυπου που έχει η υφιστάμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στα πλαίσια αυτά, η 

εταιρεία έχει αναδιοργανώσει τον προϋπολογισμό της, έχοντας επικεντρωθεί πρώτον στην 

εκμετάλλευση της κυκλοφορίας του βασικού της εντύπου, της εφημερίδας International New 

York Times περιορίζοντας τις σελίδες της αγγλόφωνης Καθημερινής , εξορθολογίζοντας τις 

λειτουργικές της δαπάνες και τις δαπάνες του δικτύου διανομής και ενισχύοντας τις ενέργειες 

για την μεγαλύτερη προσέλκυση διαφημιστικών εσόδων.. 

   Στόχος των ανωτέρω δράσεων είναι σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, να 

εκμεταλλευτεί την αύξηση των ξένων επισκεπτών στην χώρα μας, να σταθεροποιήσει την 

κυκλοφορία της εφημερίδας και να αυξήσει τα σημεία διανομής της εφημερίδας, ειδικά στους 

τουριστικούς προορισμούς. 

 

Η διοίκηση της εταιρείας, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο. 

 

Η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης προκύψει 

τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε  

 

-Εργασιακά Θέματα 

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη 

διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό διοικητικό και δημοσιογραφικό προσωπικό, 

προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις της. Τέτοιες 

αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:  

• Προσέλκυση Προσωπικού.  

Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και 

δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.  

• Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού. 
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• Δυνατότητες, Επάρκεια σε γνώση και εμπειρία 

Επαγγελματική εξέλιξη, προαγωγή, αμοιβές, εκτίμηση αναγκών 

 

 

-Περιβαλλοντικά  θέματα  

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων 

υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της. 

 

-Σημαντικά   γεγονότα   που   συνέβησαν   από   τη   λήξη   της   χρήσης   μέχρι   

την  ημερομηνία  υποβολής  της  παρούσας  έκθεσης  

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, 

που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας 

 

  

Ν. Φάληρο, 28 Ιουνίου 2017  

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Έκθεση Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας 
 
 

  ΠΠΠΠ ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠ   ΠτΠ τΠττΠΠττΠ    ΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙ–  ΚΙΚΚΠτΙΙΙΚ

. . .    ΙττΑΙΙΚΙΙΚΙΚΚΙΙτΚΠτΙΙΙΙτΙΙΚτΙΙΙΠΑΙ 

 

     ΈΈΈΠΈττΈΈΈΠΠΠΠΈτ ΠΈΈΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΚτΠτΈΠΈΈΠΈΈ 

   τΈΈΈΕτΈΠ ΠτΠ ΈΠΈτΈΈΈΈΠΠ ΠΠτ     ΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠ ΈτΠτΈΠΈΈΠτΠ ΠτΠ τΠττΠΠττΠ

   ΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙ–  . . .    ΚΙΚΚΠτΙΙΙΚΙττΑΙΙΚΙΙΚΙΚΚΙΙτΚΠτΙΙΙΙτΙΙΚ

τΙΙΙΠΑΙ,      ΠτΠΈΠτΠΠ τΈΠΠΠΈΠοΈΠτττΈΠ ΠτΈΈτΠ   ΈΈΠτΈτΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈάΠ ΈΈΈτΠ  ΠτΠ

31τΠ  2016,    ΑΠΈΠΈΔΠτΠΠ ΠτΠ ΈτΠτΈΠΈΈΠτΠ ΈΠΈΠΈτΈΠο ΠτΈΠΔάΈτ ,   ΠΠΠ ΈΠΠτΔΠΈΈΈτΔτΈΈ

          ,   ΈΠκτΈττΈΈΈττΠτΈΠττΈΈΈΠΠΈΈΠτΠΠΠάΈΠΈΠΈΠΠΈΈτΕΠΠτΈτΈΠΠΠΈτΈτττΠΠά ΈτΈΈΠΈττ

         ΈΠΠτΈτπτΈτΈτΈΠτΈΈΈΈΠΈτΈΠτΈΈΈτΠΠΈΈΈττΈΠΈΠΔΈΈΈττΈΠτΈΈΠ ΠΈΠΕτΈτΈτΠτΈΈΠ

.ΈΈτΠΠκΠΠτΠΠ  

      τΠΈοΈτΠτΠΑτΠτΈτΈτΠΈττΠτΠΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠ ΚτΠτΈΠΈΈΠτΠ 

 ΚΔτΠ             τΈτΈτΈΠΠτΠτΈΠΠΈοΈτΈττΠτΈΈτΠΈΠΠτΈτΈττΠοΈΠΈτΈτΠΠΠΈττΈττΠΠΈΈΠΈΈ

        ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈΈοΈκΈΈτΈΠΠτΑτΠΈΈά ΠΠΠΠΠΈτΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈάΠ

,        ,    ΙΈτκΠΠΈΠ ΠΈΈΠ τΠΠΈ ΈΠΠΠΈΠτΠΈΠΠτΈΠτ τΈΠ ΠτΈτΠΠΈΈτΑΈά ΈΈΈΈτ ΠΈΈΠ ΈττΈττ

   ΠΈΠτΈΠΠΠτΠΠΈΈΠΠΠτΈΈΠΔτΈΈτΔΠ,      ,   Π ΈΠΠτΔτΠτΈτΈτΈτΈΠΠτςΠτΈΠτΈτΠττΠτΠΠΠ ΈΈΠΠΈτ

        ΈτΈτΈΠτΠττΔΠΈτΠά τΈτΠΈΠΠτΈτΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈτΈτΈΈτΈΈΈΈΈΈτΈΠ

 ,        .ΠΠΈτΈΔττΈτΈΠτΔΠττΈΠΠΠκΠτΈΠΠττΠτΠΠΈΠτΈΈΠτΠτΠΠΈΠΈΈΈΠΠ  

  τΠΈοΈτΠΠΠτΈΠΈΈΠά 

        ΚΔτΈά ΈτΠ ΠΠΈοΈτΠτΈττΈτΠΈκΠΈΈΠΠΈΠΈΈΈΈτ     ΠΈτ τΠΠΈΈΠΈΈΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈ

     .      ΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈΈΠΔΈΈτΠΠΈΈΈΠΈΠΠ ΈτΠ ΑτΠΈΠΠΈάΈτΈΠΠΠΈΈΈΠΈΠΠ ΈτΠ ΈοΈκΈΈτΈ  ΠΠτ

  , ΑτΠΈΈά ΠΠΠΠΠΈτ τΈΈΈΠΠΠ ΈΠΠ      ΈΠΠΠΈ ΠΈΈΈΈτΠΈΈΠτ ΈΠτΈ τΈΈτΈτΈά ΙΠΈΠΈΠΈττ

( / '/2848/23.10.2012/.        ΦτΚΦ ΙτΈΠΠΠΠΈττΠΠΈ τΈττΠΠοΈΈτΈΠΈΈΠΠκΈΈΠΈτΈΠΠΈΠΈτ  ΈΠΈΠΠ

,            ΔΠΠΈΠΠΈΠΈττΠ ΈτΈΈΠ ΈττΈτΈΠΠΔτΈςΠΠΈΠΈττΔτΠΈΠΠΈΠοΈΠΠΠΈΈΈΠΈΠΠΈΠΈΈΠΈΠ ΠτΈ

          τΈΠΈΠτΈτΠοΈΠΈτΠΔττΈκΈΈτΈτΠΈττΠΠΠΈΈΠτΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠ ΈτΠτΈΠΈΈΠτΠΠτΈττ

   .τΈτΈΈτΈΈΈΈΠΠτΈΠ ΠΠΈτΈΔττΈτΈΠτΔΠττ 

       ΙΈΈΠΈΠΠΠ ΈΠΠτΈτΈΔΈΈΠτΠτΔτΠΈΈΠΈΠττΔττΔτΈτΈτΈΈΈττΠ    τΈτΈΠΈΠτΈτΠΈΠΈΈΠτΈΈΈ

,          ΠΠΈΈτΠτΈΈΈΠΠΠτΈΈ ΈΠΠτΈΠΈΈ ΈττΠτΠ ΈΈΈΈΠΠΈΠτάΈΠτΠ ΈΠτΠ ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠ

.         ΈτΠτΈΠΈΈΠτΠ ΙτΠΈτΈΠΈΠΈΠΈΠΠ ΔττΔτΈτΈτΠΠ ΔτΈτςΠΈΠττΈΠτΈΈΠτΈτΠΠΠΠΈΠΈΈΠά

        ΈΠΠτΈτΈΔτΈΠΈΈΈτΠ ΠτΠ ΠΈΠτΈτΈτΠ ΠΈΈ ΈτΈΔοΈΈΈ ΠΠΈτΈΔΠΠΠ τΈτΈΠτΔΠττΠ ΠΈΈ

ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠ  ,        .  ΈΠΈτΈΈΈΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈΈΠΠΠκΠτΈΠΠττΠτΠΠΈΠτΈΈΠτΠτΠΠΈΠΈΈΈΠΠ ΚτΠΈ

     ,      ΠτΔτΠΈΈΠΈΠτττΠΠΈΈΠΈΈΠΈΠτΈάΈΠΈΈΈτΈΔοΈΠΠΠΠΈΠΈΈΠάΠ ΠΕΠΠΈςΠτΠτΠ ΠΈΈΠΠΠτΈΈΠ

          ΔτΈΈτΔΠΠ ΈΠΠ ΈΠΠΠτςΠΈΠττ ΈΠ ΠτΈ ΈτΠΈΠΠτΈτ Έττ ΠοΈΠΈτ ΈτΠΠΠΈττΈτ ΠΈΈ

   ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈΠτΠ ΠΠττ ,      ΠΠττΠ ΈΠΈΈΠΈΠ ΠΠΈΠΠΔττΈΈΠ ΠΈΠΈΈΠτΈΈΈ

    ,        ΔττΔτΈτΈτΈΈΈτΠΈΈΈτΈΈΈΈττΠτΠΈΠΠτΈΠΈΈΠτΠ τΈΈΈ ΠΠτΈΠΈΈΠΈΠ ΠτΈΈΈκΠτΈτΈΈΈΈτΠ



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 13 από 61  

       .   ΠΈτ ΠτΠ τΈΠΠΠΈΠΈΈτΠτΈΠΠτΠτΠ ΠΈΈΠΈΈΠΠΠτΈΈΈΔτΈΈτΔΈΈΠτΠ ΠΠττΠΠττΠ ΙΈΈΠΈΠΠΠ

       ΈΠΠτΈτΈΔΈΈΠτΠΈτΈτΠ ΠτΈτΕτΠΈΠΈτΈτΠτΠ ΈτΠτΈΈτΈΠΠτΠτΠ ΠΈΈ    ΈΠΈτΈΠτΈΈΈτΠΠΈΈΈττ

            ΈΠΈΠΔΈΈΈΠΠΠΠτΈτΈΠΈΠτάΈτΈτΈΈττΠΠΠΠοΈΠΈΠΠΠΈΈΠΈΠτΈάΈΠΈΈΈΠΠΈΈτΈτΈτΈΠ Πτ

,         ΔτΠτΈτΈτΈτΈΈΠΈτττΕτΠΈΠΈτΈτΠτΠΈΠΈΠΈτΈάΠ ΈτΠΠΠΈττΈτΠΠΈΈΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈ

.ΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈ 

        ΠτΈΠΠοΠΠΈΠΠΠτΠτΠΈΠΈΈΠτΈΈ ΠΠΈΈάΠττΈΠΠΈΠΠΠΈΠΈΠΈΈΠΈΠΠΈΈΠτΠτΈ    ττΠΈτΠΈά Έττ

   ΈτΠΈΈΈτΈτΈττΠτ 

 

    .ΈΠΈΠΈτΈΈτΠτΠΠΈΠΈΈΠτΈάΠΈτΠΈΈΈΈτΠ  

 

 

ΓΈΈΈτ 

   ,      ΚτΠΈ ΠτΈΈΈΈτΈτΠ ΠτΈΠΈτΈΈΈΈΠΠ ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠ ΈτΠτΈΠΈΈΠτΠ ΈτΠΠΠΈτΈςΠΠΈ

,    ,      ΠοΈΠΈττΈΠ ΈΈΈΠΠΠΈτΈΔτΈΈΠπτΠτΈΠτΈΠΈΠΈτΈά ΈΈΈτΠτΠ τΠττΠΠττΠ  ΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

  ΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙ– Κ  . . .    ΙΚΚΠτΙΙΙΚΙττΑΙΙΚΙΙΚΙΚΚΙΙτΚΠτΙΙΙΙτΙΙΚτΙΙΙΠΑΙ   ΈτΠΈ ΠτΈ

31τ  2016ΑΠΈΠΈΔΠτΠΠ ,          ΠτΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈά ΠτΠ ΠΈτΔΠΈτΈττΠτΠ ΠτΈΠττΈΈΠ ΠτΠ ΠΠΈΠ

             ΈττΠτΠΠάΈτΈΠΠΈΈτΕΠΠτΈτΈΠΠΠΈτΈτττΠΠά ΈοΈκΈΈτΈΠΠτΑτΠΈΈά ΠΠΠΠΠΈτ

 ,   ΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈάΠΙΈτκΠΠΈΠ ΠΈΈΠτΠΠΈ ΈΠΠ      .ΠΈΠτΠΈΠΠτΈΠτ τΈΠ ΠτΈτΠΠΈΈτΑΈά ΈΈΈΈτ 

 ΈΈκτΈτΚΈΈτΠΠΠ 

    τκτΈΠΠοΈΠΠτΈΈΠΠΈΠΠά ΈτΠ ΈΠτ ΈτΈΠτΈΈτ 4.3   ,  ΠΈΈΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΚτΠτΈΠΈΈΠΈΈτ

            ΠΈΠτττΈτκΈΠΠτΠΠτΠΠΈοΈΠΈΠΠΈΈΙΔτΈΈΚΠκτΈττΈΈΠτΠ τΠττΠΠττΠ ΈΠΠτΈτΠτΈΠΠτ

     τΠΈτΠτΈΠ ΈττΈΠΈΠΠΈΠΠτΈΠΠτΈΠΈΈτΠκτΠΈΠΈάΠ Π     48  ΈΈΔττΠΈΕΠΈΈΠΠΠΈΠΈΠΠΠ ΠΠΠ

. .2190/1920,       .  ΚΙ ΈΠΠτ ΠτΠ ΈΠΈΈΠτΈτΠ ΠτΠ ΔΠτΈΠτΠτΠΠτΠτΠ ΠτΠ ΠΠττΠΠττΠ τΈτΈτΠ   ΈΠτ

 5.17 ΈτΈΠτΈΈτ ΠΈΈ    , ΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΚτΠτΈΠΈΈΠΈΈτΈτκΈΠΠΠττΠΠτ     ΠΠΈοΈΠΈΠΠτΠ

     ,  τΕττΠ ΠΈΈΔΠτΠΠΈΠΠΈΠΈΈΈΈΠΈΠΠΠΠΈΈΠΈΈΠτΠ τΠττΠΠττΠ ΠΈΠΠΔττΈΠτΠ   τΈΠΈΠΈτΈά τΕττ

         ΠΈΈΈΠΈΈΠκΠΠΠοΈΠΈΈΈΠΠτΠΠΈττΈΈΈΠτΠ ΈΠΠτΠΠτΈΈΈτΠΈ ΠΠΈΠΈΠ ΠΈΈ€ 952,39 ΠτΈ.,  ΈΠ

              τΈΠΠΈΈΠΈΈτΈτΠΈΈΠΠΠττΈτΈτΈΠΠτΠτΈτΈτΈΠτΈττΈΠΈΈΈτΈττΈΠΈΈτΠΈΈΠτΈΈΠΠΠ ΠΈΈ

  ΈΠΈΔτΠτΈΈΈ ΠτΠ ΠΈΠΠΠΠΈΈΠΈΈ.       ΙτΈτΠτΈΈΈΈ ΈΠΈΈάΈΠΠ ΠΈΠΔτΈΈΈΠΠΈΠτΈ οΈτΠΕτ

ΠΠΈτΈΔ           ΠΠΠ τΔΠΔττΠΠτΠτΠ ΈΠΠΈΈΠΠΠτ ΈτΠΈΠτΠΠτΈτΈτΈΠτΈά τΈκτΔΠΈττΈττΠτΈ

       τΈτΈΠΠτΠτΠτΠ ΠΠττΠττΠ ΈτΈΠΈΠΠτΈΠτΠτΔΠτΈΠτΠτΠΠτΠΈ . ΠτΠ ,   ΌΈΈΠ τΈτΈΠΠτΈΠΠΠΠτ

       ΈΠΠτΈΠΈκΠΠττΈΠτΈ τΔτΠΠ ΠΈΠΕτΈτΈτΠτΈΈΠ ΈτΈΠτΈΈΠτΠ ΠΈΈΙΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈ

,    ΚτΠτΈΠΈΈΠΈΈτΑτΠτΈτΈτΠτΠ τΠττΠΠττΠ       ΈΠΠτΈΠΠΔτΈΈΠτΠτΈάπτΈτΠΈΈΈτΈΈΈΈΈΠΠΈΈ

            ΈττΠτΔΠΈΠτΈΈτΠτΠ ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈάΠ ΠτΠ ΈΈΈτΠ ΈττΠτΈΠΈτΈά ΈΠΈΈΠτΈτΠΈΈ

 ,           ΔΠτΈΠτΠτΠΠάΠΈΈΠτΠ ΈΠΠδΈΠΈΠΈττΠΈΠττΈΠΠτΈτκΈΠτ ΠΈΠπτΈτΠΈ ΠτΈοΈΠτΕτΠΈΈ

      ΈΠΈτΈΈΈΈΈΈΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΈΈτΠτΈΠΈΈΠΈΈΈΠΠΈΠΈΠΈΠΈτΈτΈΈΠ    ΔΠΔΠΈΈΈτΠτΈτΠΠά

      .    ΠτΠ ΈΠΈΈΠτΈτΠ ΠτΠ ΠΈτΠΠτΠτΈτΠτΈάΠ ΔΠτΈΠτΠτΠΠτΠτΠ ΠτΠ τΠττΠΠττΠ ΙΠτΈΈΈΈτΈτΠ

        . ΔΠΈΔττΠΠΈΈΈΠΠττΠΈτκοΈτΕτΈΠΈΠΈΈτΈΠΠΠΈΈΈττΠΠΠ  

 

 

      ΈΈΈΠΈτΠΈτ ΈΈΈΈΈΙΠΈτΈΈΈΈττΚτΈΠΈτΈΠτΈΈΈΙΈττΠάΈΠΈΈ 
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        ΙτΈΔΈΈΠΈΠτΠ ΠΈΠπτΠΠττΔτΠτΈτΈτΈΠΠτΠτΈΠΠΈοΈτΈτ     τΠτΈΈτΠΈΠΠτΈτΠτΠ ΈΈΈΠΈτΠ

   , ’     ΑττΠΠτΠτΈτΠ ΠΠΠ ΑτΠτΈτΠτΈΠο ΙΠΈΔΠΠΈτΠΠ ΈτΠ ΠκτΠΈΠΈά ΠΈΈ ΔττΠΈΕΠΈΈ ΠτΠ

 5   2 (  /  . 4336/2015,  :ΈτΠτΈΠΈκΠΠ ΠΠΠΈΠΈΠΠΠ ΈΈΠΠΠΦΠΠΠΙ ΈτΈΠτΈΈΠΠΈΠΠΠτ 

/τ         ΚτΠΈ ΠτΈΈΈΈτΈτΠ τΈΈΈΠΈτΑττΠΠτΠτΈτΠ ΠΠΠΑτΠτΈτΠτ    ΈΠο ΙΠΈΔΠΠΈτΠΠΈΠΠτ

ΈτΠτΠΠτΈΈΠτ          43   . ΈοΈκΈΈτΈΠΠτΠ τΈΠοΠΠΈΠΠ ΈΠΈτΈΈΠ τΈττΠάΈΠτΠ ΠΠΠΈΠΈΠΠΠ τΠΠΠΚΈΔ

. 2190/1920         Ι Έττ ΠΠ ΈΠΠτΠΠΠΈΠΈΠ τΠΠάΠ τΈΠτΈΠΠτΠΠτ ΈΠ ΠτΠ ΈΠΈτΈΈΈΈΠΠ

       ΠΠτΈτΠΠΠτΈΠΈΠΈτΈΈΠΈτΠτΈΠΈΈΠτΠΠτΠΠΠάΈτΠΈΠΠΈΈτΕΠΠτΈ31/12/2016. 

 

/ Δ          ΠΠΔΈΈτΠτΈΈΈΈτΈΠΠτΈΠΈΠάΈτΈΠΈτΠΈ ΠΠΈΈΠΈΠΠ ,    ΈτΠ ΈττΠτΈτΠττΠΠττ

   ΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙτΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙ–  . . .    ΚΙΚΚΠτΙΙΙΚΙττΑΙΙΚΙΙΚΙΚΚΙΙτΚΠτΙΙΙΙτΙΙΚ

τΙΙΙΠΑΙ   ΈττΠΠΈΠΠτΔ  ,   ΈΈΈΠΈΠτΠ ΔΠΈΈΠΠΠΈΠΠΈΠΠΈτΈΠτ    ΠΠΈτΈΔΠτΠ τΈτΈΠτΔΠτΠΠ ΈΠτΈ

 ΈΈΈΠΈτΑττΠΠτΠτΈτΠ    .ΠΠΠΑτΠτΈτΠτΈΠοΠτΠΙΠΈΔΠΠΈτΠΠ 

, 28  2017ΙΈάΈτ ΙΠΈΠοΈΠΠΠ  

 
    ΚΙΠΈΈΠά τΈΈΈΈΠΠττΙΠΈτΈΠΠττ 

 
 
 
 

 ΙΈτΈτΈττΙΠτΈΈτΠςά 
. . . . . .: 12821ΙΠΙΙτΙ  
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2016 31-12-2015

Σηµείωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 

Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.1 0,20 0,20

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 14.338,81 13.981,53

14.339,01 13.981,73

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά 

Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές 

Απαιτήσεις
5.4 266.799,22 315.737,97

Λοιπές Απαιτήσεις 5.5 1.127.874,19 445.734,42

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.6 9.165,88 17.068,81

1.403.839,29 778.541,20

Σύνολο Ενεργητικού 1.418.178,30 792.522,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 87.900,00 87.900,00

Λοιπά αποθεµατικά 5.7 15.377,23 14.075,09

Αποτελέσµατα Εις Νέον -1.090.769,47 -1.091.435,50

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 

µετόχους της Μητρικής
-987.492,24 -989.460,41

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -987.492,24 -989.460,41

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία
5.8 49.444,22 48.212,22

Σύνολο Μακροπροθέσµων 

Υποχρεώσεων
49.444,22 48.212,22

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.9 2.345.422,94 1.722.245,71

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 5.10 4.960,11 5.595,22

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.11 5.843,27 5.930,19

Σύνολο Βραχυπροθέσµων 

Υποχρεώσεων
2.356.226,32 1.733.771,12

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.405.670,54 1.781.983,34

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων
1.418.178,30 792.522,93

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
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Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος

Πωλήσεις 667.114,06 716.006,90

Κόστος Πωληθέντων 5.12 -526.948,96 -464.579,91

Μικτό Κέρδος 140.165,10 251.426,99

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.13 7.391,22 97.972,46

Έξοδα διάθεσης 5.14 -99.590,35 -114.312,33

Έξοδα διοίκησης 5.14 -45.402,74 -126.580,52

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 5.13 -694,90 -16.026,36

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών Αποτελεσµάτων
1.868,33 92.480,24

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 5.15 0,00 1,25

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 5.15 -2.091,44 -2.236,60

Κέρδη προ φόρων -223,11 90.244,89

 Φόρος εισοδήµατος 5.16 889,14 308,72

Κέρδη µετά από φόρους (Α) 666,03 90.553,61

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές)από προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών λόγω αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής 

5.9 1.834,00 19.394,32

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω αλλαγής 

λογιστικής πολιικής 

5.3 -531,86 -5.624,35

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της 

υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της 

µεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 

5.3 0,00 -6,93

Μεταβολή αναβαλλόµενων φόρων λόγω της 

µεταβολής των φορολογικών συντελεστών 
0,00 0,00

1.302,14 13.763,04

1.968,17 104.316,65

1.868,33 92.480,24

1/1 - 

31/12/2016

1/1 - 

31/12/2015

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

Ποσά που δεν θα ταξινοµηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους:

Ποσά που ενδέχεται να αναταξινοµηθούν στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες 

περιόδους:

Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα χρήσης  µετά από 

φόρους (Β) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Α)+(Β)
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Κατάσταση Μεταβολής  Ιδίων Κεφαλαίων  
 
 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποθεµατικά 

Κεφάλαια

Λοιπά 

αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 87.900,00 141,09 0,00 -1.181.818,15 -1.093.777,06

Επανεκτίµηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0,00 0,00

Αναθεωρηµένο υπόλοιπο την 1η Ιανοαρίου 2015 87.900,00 141,09 0,00 -1.181.818,15 -1.093.777,06

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2015 0,00 0,00 0,00 90.553,61 90.553,61

Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 

Αναλογιστικά κέρδη(ζηµιές) από προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών
0,00 0,00 0,00 19.394,32 19.394,32

Αναβαλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού λόγω αλλαγής  λογιστικής πολιτικής 
0,00 0,00 0,00 -5.624,35 -5.624,35

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού λόγω της µεταβολής στο φορολογικό 

συντελεστή

0,00 0,00 0,00 -6,93 -6,93

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα χρήσης 13.763,04 13.763,04

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 

2015
87.900,00 141,09 0,00 -1.077.501,50 -989.460,41

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 87.900,00 141,09 0,00 -1.077.501,50 -989.460,41

Επανεκτίµηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 0,00 0,00

Αναθεωρηµένο υπόλοιπο την 1η Ιανοαρίου 2016 87.900,00 141,09 0,00 -1.077.501,50 -989.460,41

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2016 0,00 0,00 0,00 666,03 666,03

Τακτικό Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα 

Αναλογιστικά κέρδη(ζηµιές) από προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών
0,00 0,00 1.834,00 0,00 1.834,00

Αναβαλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού λόγω αλλαγής  λογιστικής πολιτικής 
0,00 0,00 -531,86 0,00 -531,86

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης 

παροχών προσωπικού λόγω της µεταβολής στο φορολογικό 

συντελεστή

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συσσωρευµένα Αποτελέσµατα από Αναλογιστική Μελέτη 0,00 0,00 13.934,00 -13.934,00 0,00

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα χρήσης 0,00 0,00 0,00 1.302,14 1.302,14

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 

2016
87.900,00 141,09 15.236,14 -1.090.769,47 -987.492,24

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 19 από 61  

Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 

Με την έµµεση µέθοδο 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Κέρδη / (ζηµιές) χρήσης πρό φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (223,11) 90.244,89

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 0,00 0,00

Προβλέψεις 2.588,69 88.160,84

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00

    - Ζηµιές από πώληση παγίων/συµµετοχών 0,00 0,26

Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-Πιστωτικοί τόκοι 0,00 (1,25)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα 2.091,44 2.236,60

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 0,00 0,00

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων (633.895,92) (397.204,42)

Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00 0,00

(Μείωση)/Αύξηση  υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών) 623.346,52 194.790,07

(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους (635,11) 125,15

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1.175,44) (2.236,60)

Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (7.902,93) (23.884,46)

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 1,25

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 1,25

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Aύξηση/µείωση  Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων (εκτός δανείων) 0,00 0,00

Aύξηση/µείωση  Μακροπρόθεσµων ∆ανειακών Υποχρεώσεων 0,00 0,00

Αύξηση/µείωση  Βραχυπρόθεσµων  ∆ανειακών Υποχρεώσεων 0,00 0,00

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

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (7.902,93) (23.883,21)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 17.068,81 40.952,02

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.165,88 17.068,81  
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1. Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1280/09.03.1998 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 40106/02/Β/98/167. Έδρα της 

Εταιρείας είναι ο Δήμος Πειραιά (Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, 

τηλ. 210.48.08.000) και σύμφωνα με το καταστατικό της, (όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά την 

έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 30 Ιουλίου 2010) , η διάρκειά της έχει ορισθεί 

πεντηκονταετής (50ετής). 

Σκοποί της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:  

1. Η έκδοση εφημερίδων (ημερησίων και εβδομαδιαίων), περιοδικών, φυλλαδίων, βιβλίων και 

εν γένει εντύπων γενικού και ειδικού περιεχομένου που ενσωματώνονται σε χαρτί ή σε 

ψηφιακό δίσκο ή σε άλλο αντίστοιχο υλικό φορέα, τα οποία διανέμονται απευθείας ή δια 

του διαδικτύου καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών.  

2. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων και 

γενικότερα του έντυπου υλικού, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο (1) είτε 

απευθείας, είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών και συνεργατών, είτε εξ 

αποστάσεως. 

3. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η διατήρηση, η λειτουργία, η συντήρηση και η ανανέωση 

δικτυακών τόπων προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες ειδήσεων και ενημέρωσης δια 

του διαδικτύου και γενικότερα η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτυακής και 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων.    

 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:  

• Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο. 

• Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε. 

• Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

• Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό. 

• Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την 

εκπλήρωση του σκοπού της.   

 Η Εταιρεία διακινεί και εκμεταλλεύεται την εφημερίδα «INTERNATIONAL NEW YORK TIMES  – 

KATHIMERINI ENGLISH EDITION» η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 9 Μαρτίου 
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1998 και είναι  από τις λίγες καθημερινές ξενόγλωσσες εφημερίδες που κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα. 

Τα έσοδά της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση των εφημερίδων και από τις 

διαφημιστικές καταχωρίσεις που γίνονται σε αυτές. 

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2016 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 28 Ιουνίου 2017. Αναφέρεται 

ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

Η Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31.12.2016 έχει ως εξής:   

 

Εταιρεία Αριθμός Μετοχών Ποσοστό 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. 15.000 50% 

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE S.A 15.000 50% 

  30.000   

 

1.2 Διοίκηση της Εταιρείας  

 
Η ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. διοικείται από 6μελές 

Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.6.2019. Τα μέλη του είναι : 

• Θεμιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου Μακαρίου & 

Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο 

• Stephen Dunbar Johnson, του Peter-Dunbar , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 6 bis rue des Graviers 

• Μάρθα Ζώη-Δερτιλή, του Θεοφάνους,  Μέλος,  κάτοικος  Ρόδου 35, Κηφισιά. 

• Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός, του Γεωργίου, Μέλος, κάτοικος 

Αναστάσεως 78 Παπάγου.  

• Ελένη Κωνσταντοπούλου του Ηλία, Μέλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 79 rue 

Daquere  

• Suzanne Law Yvernes, κάτοικος Γαλλίας, οδός 5 rue Marcel Cerdan. 
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 2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ- 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.» , την 31η Δεκεμβρίου 2016 που καλύπτουν όλη τη χρήση 2016, έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των 

ερμηνειών του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή 

συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών του, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 

διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας.  

Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις 

αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής και αποτίμησης  ώστε να είναι σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις βασικές λογιστικές αρχές των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2016. 

 

2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα, τις διερμηνείες, τις αναθεωρήσεις και τις 

τροποποιήσεις, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 

Ιανουαρίου 2016. Στην παράγραφο 2.2.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις, 

αναθεωρήσεις και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στην 

παράγραφο 2.2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και διερμηνείες 

τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί, από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  
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2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/02/2015) 

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 19 με τίτλο «Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν 

την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 

εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό 

επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις  εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 

2010-2012», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 

16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24:Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις  δεν 

αναμένεται να έχουν επίδραση στις  εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων 

Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της 

απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και 

διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις  δεν 

αναμένεται να έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με 

Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. 

Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον 

οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των 

μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB 

έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 

δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, 

αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο 

όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς,με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι καρποφόρες 

φυτείες εμπίπτουνστο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που 

αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να 

αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου 

της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την 

έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις  δεν έχουν επίδραση 

στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  

Κύκλος 2012-2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και 

οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, 

ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, 

και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στις  εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»(εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης 

κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι 

τροποποιήσεις  δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  
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• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση»(εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις 

αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 

εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με 

την εφαρμογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες 

Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν 

ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα: 

• ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. 

Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, 

σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση 

συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Η εταιρεία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν 

αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν 

λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση 

των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά 

Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (USGAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω 
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Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο 

αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 

πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον 

λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 

το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες 

Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2018. 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 

επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την 

ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 

απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθμισης. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της  Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές 

Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν 

λόγω τροποποιήσεων) 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 

αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 

αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων 

μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το 

IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των 

αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου 

της καθαρής θέσης. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. 

Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει 

τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 

μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για 

τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12:«Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής 

Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός 

χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 

οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους 

επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν 

από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς 

προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 2.Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον 

λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με 

τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης 

στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται 

με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική 

βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και 

προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την 

ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με 

συμμετοχικούς τίτλους. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της  Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα 

σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 
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Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών 

επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι 

τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές 

οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 

εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 

κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση 

επικάλυψης»). Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – 

Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα 

και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 

που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου 

εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους 

υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας 

κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η εταιρεία  θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22.Η 

εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. 

συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η εταιρεία θα 
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 

στο ΔΛΠ 40.Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές 

από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη 

χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την 

αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως 

επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική 

τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και 

τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις 

γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της 

περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν 

εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα 

οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με 

την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

 

 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 32 από 61  

2.3.1 Κρίσεις 
 
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που 

συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την 

σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως 

σχετίζονται με:  

 

Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την 

επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

 

2.3.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις 

καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε 

υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με 

βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική 

εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό 

εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί 

τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην 

εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται 

λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς 

αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

 

Εκτίμηση απομείωσης  

Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα ενσώματα και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση 

συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που 

αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα ενσώματα και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  
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Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος βάσει ν.4334/2015 με συντελεστή 29% από τις 

φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται 

σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο 

ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού 

ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα 

οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει 

από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές 

επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της 

περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. 

Οι εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης 

καθώς και από την εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των 

πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ, χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, 

διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και 

κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι 

ανείσπρακτη. 

Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν 

σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Παρόλα αυτά, ο 

καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις 

και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια 

μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.  

 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε 

χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2016 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές 

αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.  
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3. Σύνοψη των Λογιστικών Πολιτικών 

3.1 Γενικά  

 
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

3.2 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του 

νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί 

(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 

το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 

κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία της οικονομικής 

θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. Στην εταιρεία δεν υφίστανται τέτοιες περιπτώσεις. 

3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 

κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται 

ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων. Όλες οι άλλες 

δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ, των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως 

έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. 
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Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο 

απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, η 

οποία έχει ως εξής: 

 

 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός                 1 - 12 έτη 

Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός                                1 - 4 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής θέσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση 

ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

3.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού.  

 

(α) Λογισμικό 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις και την τυχόν 

απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή 

μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία ορίζεται από ένα 

μέχρι πέντε έτη. 

 

3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη(δεν υφίστανται στην εταιρεία τέτοια πάγια).  Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι 

το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία 

λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, 

όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) 

είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 
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3.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο 

σε μία άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα  ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες 

με βάση τα χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο αποκτώνται. Τα παρακάτω δεν έχουν 

εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

  (α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

Η κατηγορία αυτή έχει δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται για εμπορία (συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων) και σε αυτά που 

εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την αγορά. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως 

κατεχόμενα για εμπορία εκτός εάν προσδιορίζονται ως αντισταθμίσεις. Στοιχεία ενεργητικού 

αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για 

εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού.  

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις 

μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

 

(β) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνονται μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη για τα οποία η κάθε εταιρεία έχει την 

πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.  

 

(γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία δεσμεύεται ν' αγοράσει ή να πωλήσει 

το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 37 από 61  

επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις 

ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει 

ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε 

αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως 

απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειώμενα, τα κέρδη ή οι 

ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 

αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 

Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγματεύσιμες σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης.  Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι 

εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 

συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών 

ροών. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εκτιμάται αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 

που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια 

ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το 

κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που 

είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

(δ) Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

με σταθερές και προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε 

ενεργό αγορά. Δημιουργούνται όταν ένας Όμιλος παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες 

απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και 

απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται 

ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την διενέργεια της απόσβεσης.  

Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά 

μεμονωμένη απαίτηση (για παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η 

είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία υποδεικνύουν την 

ανάγκη για απομείωση τους. Οι λοιπές απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν 
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απομείωση τους στο σύνολο τους. Οι ομάδες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την γεωγραφική 

κατανομή, τον κλάδο δραστηριότητας των αντισυμβαλλόμενων και, εάν υπάρχουν, άλλα κοινά 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τους χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις από ασφαλιστές καταχωρούνται εφόσον πραγματοποιηθεί η σχετική δαπάνη και 

περιλαμβάνουν απαιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ή εκκαθαριστεί ακόμη, μετά την αφαίρεση 

των εκπιπτόμενων ποσών. 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός 

αυτών που λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά 

χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται 

σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

3.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως οι 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας καθώς και λογαριασμούς και 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου που δύνανται να μετατραπούν άμεσα 

σε διαθέσιμα.  

3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

To μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τις 

ονομαστικές της μετοχές. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του 

προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων 

και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

3.9 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται  

με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα 

καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 

υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της χρήσης με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή 

(29% για τη χρήση 2016 βάσει Ν.4334/2015 και 29% για τη χρήση 2015). Τα φορολογητέα 

κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στις 
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οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται 

ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία 

ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 

διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 

εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι 

την ημερομηνία της οικονομικής θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του 

χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας της οικονομικής θέσης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει το μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς 

που δημιουργεί την αναμενόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα  στοιχεία του ενεργητικού ή της υποχρέωσης που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της 

Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της κινητής περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

3.10 Παροχές στο Προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από 

παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 

περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωμένο έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 

επιστροφή. 
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Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης 

περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που 

παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των 

εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή 

τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. 

ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των 

παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η 

επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 

αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, 

είτε ως ένα έξοδο. 

 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην οικονομική θέση για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την 

εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις 

μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των ομολόγων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσης 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση 

αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν 

δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το 

κόστος προγενέστερης υπηρεσίας και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.  

Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που παρουσιάζονται σε μια οικονομική χρήση αναγνωρίζονται 

εξ’ ολοκλήρου και άμεσα στην κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα της σταδιακής αναγνώρισης στις επόμενες περιόδους. 

  

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης 

καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Η 

Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση 
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υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια 

(εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα 

των δώδεκα μηνών από ημερομηνία της οικονομικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται 

με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η 

αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση τερματισμού 

απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση 

αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

3.11 Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. Τα 

έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, και η 

είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 

μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην 

συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

(γ) Έξοδα  

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις, μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα 

κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη 

βάση. 

 

3.12 Μισθώσεις 

 

Λειτουργικές μισθώσεις 
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Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον 

εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με την ευθεία μέθοδο 

(συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). 

 

3.13 Διανομή Μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3.14 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία  

 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 

αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού 

οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 

πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας. 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 

κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. 

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα 

των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική 

τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  

4.1 Κίνδυνος Αγοράς 
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Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε χώρες της ευρωζώνης και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

 

4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

 

4.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού του κατά το 

ποσό των € 952.387,03 με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση αν 

αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. 

Το σύνολο σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, αφορά 

υποχρεώσεις προς τον όμιλο της μητρικής εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ», καθώς και 

υποχρεώσεις προς τον έταιρο μέτοχο «INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE». Η διοίκηση της 

εταιρείας, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο, οι δε εταίροι  δεσμεύονται να μην απαιτήσουν το 

σύνολο των απαιτήσεων αυτών για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 

έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 

Επίσης, η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης προκύψει 

τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 για την 

Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη
αργότερο            

από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00 0,00 0,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις 2.345.422,94 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.803,38 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 2.356.226,32 0,00 0,00 0,00

31-12-2016

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2015 

έχει ως εξής : 

 

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη
αργότερο            

από 5 έτη

Μακροπρόθεσµος ∆ανεισµός 0,00 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00 0,00 0,00

Εµπορικές Υποχρεώσεις 1.722.245,71 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.525,41 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.733.771,12 0,00 0,00 0,00

31-12-2015

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

 

4.4 Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας λόγω      
Μεταβολών των Επιτοκίων 

 
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ανεξάρτητα από μεταβολές 

στις τιμές των επιτοκίων δεδομένης και της απουσίας δανεισμού. 

4.5 Διαχείριση Κεφαλαίου 

Η διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως σκοπό: 

• τη διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,  

• την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία. 

Τα Κεφάλαια της Εταιρείας αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά 

κεφάλαια και το λογαριασμό των κερδών/ζημιών εις νέο. Τα Κεφάλαια της Εταιρείας μπορεί 

να μεταβάλλονται μέσω της καταβολής μερίσματος, της επιστροφής κεφαλαίου και της 

έκδοσης και διάθεσης νέων μετοχών.  

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

5.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός 

 
 Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στις  αξίες κτήσης τους μειωμένες με τις 

σωρευμένες αποσβέσεις τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε 
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άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Στους παρακάτω 

πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς και οι μεταβολές των παγίων 

κατά χρήση, της Εταιρείας:   

 

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 

µέσα & 

µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 24.454,64 6.470,86 0,00 30.925,50 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 

αποµείωση αξίας

0,00 (24.454,38) (6.470,72) 0,00 (30.925,10)

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου  2015

0,00 0,26 0,14 0,00 0,40 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 24.454,64 6.470,86 0,00 30.925,50 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 

αποµείωση αξίας

0,00 (24.454,38) (6.470,72) 0,00 (30.925,10)

Λογιστική αξία την 1 

Ιανουαρίου 2016

0,00 0,26 0,14 0,00 0,40 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 24.454,64 6.470,86 0,00 30.925,50 

Συσσωρευµένη απόσβεση και 

αποµείωση αξίας

0,00 (24.454,58) (6.470,72) 0,00 (30.925,30)

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου  2016

0,00 0,06 0,14 0,00 0,20 

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 

µέσα & 

µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 

Ιανουαρίου 2015

0,00 0,26 0,19 0,00 0,45 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις - Μειώσεις
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 0,00 (17.134,96) (3.531,45) 0,00 (20.666,41)

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 17.134,76 3.531,40 0,00 20.666,16 

Καθαρές συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου  2015

0,00 0,06 0,14 0,00 0,20 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρές συναλλαγµατικές 

∆ιαφορές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 

∆εκεµβρίου  2016

0,00 0,06 0,14 0,00 0,20 
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5.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα  και ως στοιχεία 

του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

Software ∆ικαιώµατα Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 0,00 0,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου  2015 0,00 0,00 0,00 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 0,00 0,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2016 0,00 0,00 0,00 

Μικτή Λογιστική αξία 0,00 0,00 0,00 

Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου  2016 0,00 0,00 0,00 

Software ∆ικαιώµατα Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 0,01 0,00 0,01

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις - Μειώσεις (686,72) 0,00 (686,72)

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 686,71 0,00 0,00 

Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου  2015 0,00 0,00 (686,71)

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 

Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0,00 0,00 0,00 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου  2016 0,00 0,00 (686,71)

 

 

5.3 Αναβαλλόμενος Φόρος 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 
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των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αυλα Περιουσικά Στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,02 0,00 0,02

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζοµένους 14.338,83 0,00 13.981,55 0,00

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 14.338,83 0,02 13.981,55 0,02

Συµψηφιστικό υπόλοιπο 14.338,81 13.981,53

31-12-1531-12-16

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

(υποχρεώσεις)
01-01-16

Αναπρ. Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας λόγω 

Μεταβολής Φορολ. 

Συντελεστή Αναγν.στην 

Καταστ.Αποτελ.Χρήσης

Αναπρ. Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας λόγω 

Μεταβολής Φορολ. 

Συντελεστή Αναγν.στην 

Καταστ.Μεταβ.Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αναγνωρισµένες 

στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Χρήσης

Αναγνωρισµένες 

στην Κατάσταση 

Μεταβολής  

Ιδίων 

Κεφαλαίων

31-12-16

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ενσώµατες Ακινητοποίησεις -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία 

αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσαρµογή αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 13.981,55 0,00 0,00 889,14 -531,86 14.338,83

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 13.981,53 0,00 0,00 889,14 -531,86 14.338,81

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

(υποχρεώσεις)
01-01-15

Αναπρ. Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας λόγω 

Μεταβολής Φορολ. 

Συντελεστή Αναγν.στην 

Καταστ.Αποτελ.Χρήσης

Αναπρ. Αναβαλλόµενης 

Φορολογίας λόγω 

Μεταβολής Φορολ. 

Συντελεστή Αναγν.στην 

Καταστ.Μεταβ.Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αναγνωρισµένες 

στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων 

Χρήσης

Αναγνωρισµένες 

στην Κατάσταση 

Μεταβολής  

Ιδίων 

Κεφαλαίων

31-12-15

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -0,06 -0,02 0,00 0,00 0,06 -0,02

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 3.509,85 404,98 0,00 -3.914,83 0,00 0,00

Αποθέµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη αξία 

αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσαρµογή αποθεµατικών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 15.794,30 1.829,35 -6,93 1.989,18 -5.624,35 13.981,55

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 19.304,09 2.234,31 -6,93 -1.925,65 -5.624,29 13.981,53  
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Ο φορολογικός συντελεστής για την χρήση του 2016 και για την χρήση του 2015 είναι 29% 

βάσει Ν.4334/2015 με τον οποίο και υπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  

 

5.4 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

 
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 
 

31-12-2016 31-12-2015

Πελάτες 154.431,65 203.540,56

Γραµµάτια Εισπρακτέα (Χαρτοφυλακιου) 189.176,86 189.176,86

Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου) 669,96 499,80

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (77.479,25) (77.479,25)

Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 266.799,22 315.737,97

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 0,00

Σύνολο 266.799,22 315.737,97

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Πελάτες 154.431,65 203.540,56

Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου) 111.697,61 111.697,61

Επιταγές Εισπρακτέες (Σε τράπεζες) 669,96 499,80

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 0,00 0,00

266.799,22 315.737,97
 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη 

αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, δεν 

καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία 

τους.  

Επιπλέον, ορισμένες από τις απαιτήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση βρίσκονται σε 

καθυστέρηση. Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζονται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 
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31-12-16 31-12-15

Λιγότερο από 3 µήνες 32.537,90 26.955,23

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 1.436,82 931,59

Μεταξύ 6  και 1 έτους 582,69 0,00

Μεγαλύτερη του 1 έτους 33.270,97 34.097,04

Σύνολο 67.828,38 61.983,86  
 
 

5.5 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31-12-2016 31-12-2015

Χρεώστες ∆ιάφοροι 960.920,35 288.155,57

Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 166.837,34 157.462,35

Λοιπές Απαιτήσεις 116,50 116,50

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 1.127.874,19 445.734,42

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

31-12-2016 31-12-2015

Χρεώστες ∆ιάφοροι 960.920,35 288.155,57

Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 166.837,34 157.462,35

Λοιπές Απαιτήσεις 116,50 116,50

1.127.874,19 445.734,42
 

 

Το κονδύλι “Χρεώστες ∆ιάφοροι” περιλαµβάνει για την χρήση 2016 ποσό ευρώ 

960.920,35 από προκαταβολές προµηθευτών. Το αντίστοιχο κονδύλι στην χρήση 

2015 288.155,57 από προκαταβολές προµηθευτών. 

Το κονδύλι “Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο” περιλαµβάνει για την χρήση 2016 

ποσό ευρώ 42,00  παρακρατούµενο φόρο εισοδήµατος από πωλήσεις προς Ελληνικό 

∆ηµόσιο, καθώς και πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.  ευρώ 166.795,34 . Το αντίστοιχο 

κονδύλι στην χρήση 2015 περιλαµβάνει ποσό ευρώ 2.311,31 παρακρατούµενο φόρο 

εισοδήµατος από πωλήσεις προς Ελληνικό ∆ηµόσιο, παρακράτηση φόρου τόκων 

τραπεζών 15% ποσού 0,19 , καθώς και πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.  ευρώ 155.150,85. 
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5.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31-12-2016 31-12-2015

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 820,74 4.798,58

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 8.345,14 12.270,23

Σύνολο 9.165,88 17.068,81
 

 

5.7 Ίδια Κεφάλαια 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :   
 

Αριθµός 

µετοχών

Μετοχικό 

Κεφάλαιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2015 30.000 87.900,00 87.900,00

Αύξησεις / Μειώσεις - - -

31 ∆εκεµβρίου 2015 30.000 87.900,00 87.900,00

Αύξησεις / Μειώσεις - - -

31 ∆εκεµβρίου 2016 30.000 87.900,00 87.900,00
 

 
Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 
 

Τακτικό 

αποθεµατικο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2015 141,09 141,09

Μεταβολές 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 141,09 141,09

Μεταβολές 0,00 0,00

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 141,09 141,09
 

 
 
Το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως εξής : 
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     Υπόλοιπα 

Ιδίων  

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 31/12/2015 -989.460,41

Αποτέλεσµα χρήσης 2016 666,03

Λοιπά συνολικά αποτελέσµατα χήσης 1.302,14

Υπόλοιπα 31/12/2016 -987.492,24
 

 
 
 
Από το τελικό υπόλοιπο προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει 

καταστεί αρνητικό, με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 48 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920.  

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

κυρίως μέσω της καλύτερης εκμετάλλευσης της κυκλοφορίας του βασικού της εντύπου, της 

εφημερίδας International New York Times περιορίζοντας τις σελίδες της αγγλόφωνης 

Καθημερινής και δεύτερον εξορθολογίζοντας τις λειτουργικές της δαπάνες. 

 Σε κάθε περίπτωση, όταν εντοπίζεται πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, η διοίκηση θα 

λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

Επίσης το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κατά την 31/12/2016 ήταν αρνητικό, καθώς οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού 

κατά € 952.387,03. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα 

ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο. Το σύνολο 

σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, αφορά υποχρεώσεις 

προς τον όμιλο της μητρικής εταιρείας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ», καθώς και υποχρεώσεις προς 

τον έταιρο μέτοχο «NEW YORK TIMES», οι οποίοι δεσμεύονται να μην απαιτήσουν το σύνολο 

των απαιτήσεων αυτών για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 

Επίσης, η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης προκύψει 

τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016. 

5.8 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
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προσμετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην 

παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.  

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των 

υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 

19 «Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 

τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην 

απεικόνιση των παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα: 

- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από 

επανυπολογισμούς στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα  

- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους 

καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την 

αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος 

και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου 

βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος 

καθορισμένων παροχών  

- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά 

με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς 

κινδύνους. 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31-12-2016 31-12-2015

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 49.444,22 48.212,22

Σύνολο 49.444,22 48.212,22

Χρεώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και Λοιπών 

Συνολικών Εσόδων 

Καταβληθέντα ποσά σε Εργαζοµένους κατά τη διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00

Συνολικό έξοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης 3.066,00 6.859,25

Αναλογιστικά κέρδη /ζηµιές που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση 

Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
-1.834,00 -19.394,32

Σύνολο 1.232,00 -12.535,07
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Το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής: 

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 2.150,00 5.705,05

Κόστος Τόκων 916,00 1.154,20

Επίδραση Περικοπής/ ∆ιακανονισµού/ Τερµατικές Παροχές 0,00 0,00

Αναλογιστικά (Κέρδη) /Ζηµιές 0,00 0,00

(µείον) Καταβληθείσες Αποζηµιώσεις 0,00 0,00

Μη καταχωρηµένου κόστους προϋπηρεσίας 0,00 0,00

Απορρόφηση/(Μετακίνηση) Προσωπικού 0,00 0,00

Έξοδο Χρήσης για Συνταξιοδοτικές Παροχές 3.066,00 6.859,25  

Για τον καθορισμό της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

αναλογιστικές παραδοχές: 

 

2016 2015

Επιτόκιο προέξοφλησης 1,7% 1,9%

Αναµενόµενο ποσοστό µισθολογικών αυξήσεων 1,7% 1,7%

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2% 2%  
 

Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 7% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, 

δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8%.  

Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η 

χρήση 0,5% μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η 

αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη 

κίνηση, δηλαδή η χρήση αναμενόμενης αύξησης μισθών μικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως 

αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 7%. 

5.9  Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας, έχουν 

ως εξής: 
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31-12-2016 31-12-2015

Προµηθευτές 2.100.743,81 1.694.809,80

Προκαταβολές πελατών 237.857,22 1.472,45

Μεταχρονολογηµένες επιταγές 6.821,91 25.963,46

Σύνολο 2.345.422,94 1.722.245,71
            

5.10 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31-12-2016 31-12-2015

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από Φόρους 4.960,11 5.595,22

Σύνολο 4.960,11 5.595,22  

5.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31-12-2016 31-12-2015

∆εδουλευµένα έξοδα 0,00 0,00

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 5.843,27 5.930,19

Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 0,00 0,00

Λοιπές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Σύνολο 5.843,27 5.930,19  

5.12 Κόστος Πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής: 

 

01/01 - 

31/12/2016

01/01 - 

31/12/2015

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 170.183,85 177.416,22

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 350.911,07 281.047,60

Παροχές τρίτων 5.651,48 5.913,53

Φόροι και τέλη 202,56 202,56

Σύνολο 526.948,96 464.579,91  
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5.13 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης  

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2016 και 2015 έχουν ως εξής: 

Άλλα λειτουργικά έσοδα

1/01 - 

31/12/2016

1/01 - 

31/12/2015

Κέρδη Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών 0,00 0,00

Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων 0,00 0,00

Λοιπά 7.391,22 97.972,46

Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις 0,00 0,00

Σύνολο 7.391,22 97.972,46

Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών 0,00 116,14

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 0,00 0,00

Ζηµιά από πώληση παγίων 0,00 0,26

Λοιπά 694,90 15.909,96

Σύνολο 694,90 16.026,36
 

 

5.14 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 

Ακολουθεί η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης για τη χρήση 2016 και 2015 

αντίστοιχα:  

Έξοδα Διοίκησης 

1/1 - 

31/12/2016

1/1 - 

31/12/2015

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 0,00 0,00

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 0,00 0,00

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 37.788,62 44.608,00

Λοιπές παροχές τρίτων 5.412,12 5.412,12

Φόροι και τέλη 1.097,00 2.269,70

∆ιαφήµιση 0,00 0,00

Λοιπά διάφορα έξοδα 1.105,00 1.290,70

Αποσβέσεις 0,00 0,00

Προβλέψεις 0,00 73.000,00

Σύνολο 45.402,74 126.580,52
 

 

 



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2016  Σελίδα 56 από 61  

Έξοδα Διάθεσης 
 
 

1/1 - 

31/12/2016

1/1 - 

31/12/2015

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 0,00 0,00

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 0,00 0,00

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 95.410,16 110.376,20

Παροχές τρίτων 3.000,00 3.000,00

Φόροι και τέλη 0,00 0,00

∆ιαφήµιση 1.180,19 746,13

Λοιπά διάφορα έξοδα 0,00 190,00

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 0,00 0,00

Σύνολο 99.590,35 114.312,33
 

 

5.15 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

 Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

1/01 - 

31/12/2016

1/01 - 

31/12/2015

Έσοδα τόκων:

-Τραπεζών 0,00 1,25

Σύνολο 0,00 1,25

Έξοδα τόκων:

- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 1.175,44 1.082,40

-Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισµένης Παροχής 916,00 1.154,20

Σύνολο 2.091,44 2.236,60
 

5.16 Φόρος Εισοδήματος 

Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 

29% για τη χρήση 2016 βάσει Ν.4334/2015 ενώ ανερχόταν σε 29% και  για τη χρήση 2015 

βάσει Ν.4172/13. Ο πραγματικός τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον 

ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι 

παράγοντες σημαντικότεροι των οποίων είναι η μη φορολογικά έκπτωση ορισμένων δαπανών, 

οι διαφορές συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου 

και των συντελεστών που ορίζονται από τον Ν.4172/2013, η δυνατότητα των εταιρειών να 

σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεματικά καθώς η ανωτέρω 

αναφερθείσα αύξηση του φορολογικού συντελεστή μέσω των υπολογισμών του 

αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος. 
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Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας και της 

συγκριτικής χρήσης για την εταιρεία αφορούν αναβαλλόμενο φόρο. Τα ποσά των φόρων 

εισοδήματος που βαρύνουν την τρέχουσα και την αντίστοιχη περυσινή χρήση για  την Εταιρεία 

αναλύονται ως εξής: 

1/1 - 

31/12/2016

1/1 - 

31/12/2015

Φόρος χρήσης 0,00 0,00

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,00 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος 889,14 308,72

Σύνολο 889,14 308,72
 

31/12/2016 31-12-15

Τρέχον έξοδο φόρου 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος 

αποτελεσμάτων
889,14 308,72

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00

Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος 0,00 0,00

Λοιποί φόροι 0,00 0,00

Σύνολο φόρου εισοδήματος 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας
889,14 308,72

Κέρδη προ Φόρων -223,11 90.244,89

Συντελεστής Φόρου 0,29 0,29

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -64,70 26.171,02

 - Ζημιές χρήσης για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε 

αναβαλ.φορολ.απαίτ.

0,00 0,00

Προς/γές για έξοδα που δεν 

εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 552,46 9.230,53

 - Επίδραση από μεταβολές 

φορολογικού συντελεστή
0,00 19.553,13

-Λοιπές δαπάνες που δεν 

αναγνωρίζονται για έκπτωση
0,00 0,00

-Λοιπά -1.376,89 -54.646

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και 

διακοπεισών δραστηριοτήτων
-889,14 308,68

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία
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5.17 Δεσμεύσεις 

 

 Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας. 

 

Οι δεσµεύσεις της εταιρείας προς τρίτους αναλύονται ως έξης: 

 

31/12/2016 31-12-15

Δεσμεύσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 0,00 0,00

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 0,00 0,00

Άνω των  5 ετών 0,00 0,00

Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις
0,00 0,00

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις

Εντός 1 έτους 8.040,60 8.040,60

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 40.203,00 51.003,00

Άνω των  5 ετών 24.121,80 32.162,40

Σύνολο δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις 72.365,40 91.206,00  

 

5.18 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 
Εταιρείας.  
Η Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τη χρήση 2010 και οι τυχόν φόροι που θα 
προκύψουν δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
Για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ.5 του 
Ν.2238/1994, και για τις χρήσεις 2014 και 2015 βάσει των διατάξεων της παράγραφο 

1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 , η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές και έλαβε Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 
επιφύλαξη 
«Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν 
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο 
αυτό δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις για το θέμα 
αυτό. 

Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης 
βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν 
διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που 
αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική 
νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις 
χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.» 
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5.19 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες : 

31-12-16

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΕ

Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

MAISON 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

(*)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 0,00

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ 0,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
2.093.734,96 2.093.734,96

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

788.993,16 153.968,61 942.961,77

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A. 21.099,25 21.099,25

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 2.114.834,21 788.993,16 0,00 0,00 153.968,61 0,00 0,00 3.057.795,98

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

31-12-15

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΕ

Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

MAISON 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

(*)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 44.020,54 44.020,54

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ 0,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
1.506.601,71 1.506.601,71

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

200.955,52 72.635,90 77.000,05 350.591,47

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A. 0,00

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 1.550.622,25 200.955,52 0,00 72.635,90 77.000,05 0,00 0,00 1.901.213,72

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2015

 

31-12-16

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΕ

Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

MAISON 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

(*)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 8.040,60 8.040,60

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ 0,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
337.737,06 337.737,06

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

0,02 0,75 0,77

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A. 0,02 0,02

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 345.777,68 0,00 0,00 0,02 0,75 0,00 0,00 345.778,45
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31-12-15

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ 

ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΕ

Α.Τ.Ε. 

ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ

EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

MAISON 

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΟΛΑ

(*)

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ 8.040,60 8.040,60

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ 0,00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ
308.996,85 308.996,85

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ 

ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

76.434,25 0,06 76.434,31

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A. 0,01 0,01

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ 0,00

ΣΥΝΟΛΑ 317.037,46 0,00 0,00 76.434,25 0,06 0,00 0,00 393.471,77
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ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

 5.21 Κόστος Μισθοδοσίας  

Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

1/1 - 

31/12/2016

1/1 - 

31/12/2015

Μισθοί & Ηµεροµίσθια 148.143,92 150.852,69

Εργοδοτικές εισφορές 19.889,93 20.858,48

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 2.150,00 5.705,05

Λοιπά έξοδα προσωπικού 0,00 0,00

Σύνολο Μισθοδοσίας 170.183,85 177.416,22
 

  

  Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 7 

άτομα έναντι 6 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015. 
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5.22 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης 

 

Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά 

από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

 

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.             . 
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