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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «MEDIA VIS A.E.» την 14//03/2008. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα 

της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 

οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Μετόχους της  εταιρείας «MEDIA VIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» 
 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «MEDIA VIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη 

των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή 

περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από 
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ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  

την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 

εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

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

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

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή 

µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 

εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

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

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση 

του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό                 το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

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

θεµελίωση της γνώµης µας. 

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

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

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 
Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το 

άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις 

συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις. 

 

   Αθήνα,  20 Μαρτίου 2008 
   Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Ανδρέας ∆ηµ. Τσαµάκης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της 
εταιρείας, τα Ετήσια οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες  της εταιρείας MEDIA VIS A.E.  σύµφωνα 
µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση, που 
καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 1.1.2007 - 31.12.2007 ( όπως προκύπτουν από τα βιβλία της 
εταιρείας και έχουν εγκριθεί µε συνεδρίαση του ∆.Σ.) και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. Επίσης θα 
θέλαµε να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
της  χρήσεως, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆.Σ. πορεία της στις αµέσως 
επόµενες χρήσεις. 
 
α. Εξέλιξη των εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών του εταιρείας από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007, ανήλθε σε € 
3.611.032,90 έναντι € 4.153.209,56   της προηγούµενης   χρήσης .  
Η εταιρεία µας είχε καθαρά κέρδη προ φόρων € 64.109,61 έναντι κερδών €  116.385,88  της 
προηγούµενης χρήσης . 
 
Το ποσοστό των κερδών προ φόρων δια του κύκλου εργασιών  την 31/12/2007 ήταν 1,77%. 
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β. Οικονοµική θέση της εταιρίας 
 
Η εταιρία MEDIA VIS A.E κατέχει µια από τις σηµαντικές θέσεις στον κλάδο της. Οι οικονοµικοί της 
δείκτες είναι αρκετά ευνοϊκοί. Ενδεικτικά αναφέρουµε  τους παρακάτω αριθµοδείκτες: 
 

 2006 2007 

Α)Κυκλοφορούν ενεργητικό προς 
 σύνολο ενεργητικού 96,93% 97,61%
β) Ίδια κεφάλαια προς 
 σύνολο Παθητικού   8,36% 10,79%
γ)Κυκλοφορούν ενεργητικό  προς 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   105,78% 110,17%
δ) Ίδια κεφάλαια προς Πάγιο 
ενεργητικό    272,28% 453,25%
ε) ∆ιαθέσιµα προς  
κυκλοφορούν ενεργητικό   12,67% 13,49%
στ) Περιθ. Μικτού κέρδους 15,88 % 18,89%
ζ) Περιθ. Καθαρού κέρδους 2,80 % 1,77%

 

 
γ. Προβλεπόµενη πορεία 
 
Η εταιρία   βρίσκεται σε µία φάση ραγδαίας ανάπτυξης. Με βάση την µέχρι τώρα πορεία της και τα 
δεδοµένα της αγοράς οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση (2008) εµφανίζονται πολύ θετικές.  
 
δ. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως 

σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών είτε τοις µετρητοίς είτε µε την λήψη 

µεταχρονολογηµένων επιταγών. Επιπλέον η εταιρεία προς εξασφάλιση των κινδύνων που 

απορρέουν από τις εµπορικές της πιστώσεις, έχει συνάψει σύµβαση καθολικής ασφάλισης 

πιστώσεων, για την κάλυψη απωλειών λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της και των τυχών 

εγγυητών της, µέχρι 80% του συνόλου των οφειλών της, από πιστώσεις που χορηγεί στους 

πελάτης της, οι οποίες προέρχονται από πώληση και παράδοση εµπορευµάτων. Η συνολική 

κάλυψη ανά πελάτη ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρία. Από αυτή εξαιρούνται οι θυγατρικές 

εταιρείες και το ∆ηµόσιο. Η µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται στις σηµειώσεις  

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 
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Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων. 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές 

στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα 

µακροπρόθεσµα δάνεια.  ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο 

ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της 

εύλογης αξίας.  

 

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  
 
 
 
 
 
ε. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση 
 
∆εν υπάρχουν . 
 
 
στ. Οι λογιστικές αρχές  
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των Ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων είναι  σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα απο την Ευρωπαική Ενωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα της  χρήσεως 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλούµε να εγκρίνετε τις Ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της  χρήσεως 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 
 

 

 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   
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Ισολογισµός 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 7.1 15.466 19.399 
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία 7.2 16.309 26.629 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7.3 97 152 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 7.4 8.180 6.508 

40.053 52.689 
Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία
Αποθέµατα 7.5 255.815 257.897 
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 7.6 1.031.254 1.128.281 
Λοιπές Απαιτήσεις 7.7 125.129 63.586 
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 7.8 7.724 1.951 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.9 221.496 210.335 

1.641.418 1.662.050 

Σύνολο Ενεργητικού 1.681.471 1.714.739 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 7.10 100.000 100.000 
Αποτελέσµατα Εις Νέον 80.624 43.462 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της 
Μητρικής

180.624 143.462 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 180.624 143.462 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.3
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.11 10.000 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 10.000 0 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.13 1.434.160 1.497.542 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.14 38.829 57.350 
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 7.12 2.065 0 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.15 15.793 16.385 
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 1.490.847 1.571.277 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.500.847 1.571.277 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.681.471 1.714.739 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
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31/12/2007 31/12/2006

Πωλήσεις 3.611.033 4.153.210 
Κόστος Πωληθέντων 7.16 (2.928.743) (3.493.349)
Μικτό Κέρδος 682.289 659.860 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 19.118 22.245 
Έξοδα διοίκησης 7.17 (365.805) (323.151)
Έξοδα  διάθεσης 7.17 (243.870) (215.434)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως (7.619) (14.709)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

84.114 128.811 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 7.18 1.316 497 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 7.18 (21.320) (12.923)

Κέρδη προ φόρων 64.110 116.386 

 ∆απάνη φόρου 7.19 (26.948) (24.365)

Κέρδη µετά από φόρους 37.162 92.020 

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 7.20 37.162 92.020 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 7.20 0,372 0,920 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων

99.548 143.770 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

84.114 128.811 

Κέρδη Προ φόρων 64.110 116.386 
Κέρδη µετά από Φόρους 37.162 92.020 

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνοψη αποτελεσµάτων χρήσης
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο
Τακτικό 

αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2006, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 100.000 (48.559) 51.441 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2006
Κέρδη περιόδου 1.1.2005 - 31.12.2006 92.020 92.020 
Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου 0 0 0 0 92.020 92.020 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2006 100.000 0 0 0 43.462 143.462 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 100.000 0 0 0 43.462 143.462 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2007
Κέρδη περιόδου 1.1.2007-31.12.2007 37.162 37.162 

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου - - 0 0 37.162 37.162 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2007 100.000 0 0 0 80.624 180.624 

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη χρήσης πρό φόρων 64.110 116.386
Πλέον / µείον προσαρµογές για : 0 0
Αποσβέσεις χρήσης 1.1-31.12 15.434 14.959
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές 3.218 1.723
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -1.316 0
    - Ζηµιές από πώληση παγίων 0 0
    - Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα 21.320 12.426
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεµάτων 2.082 70.170
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 31.947 -208.604
Μείωση/(αύξηση) µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -5.773 10.147
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών 
και φόρων) -23.697 127.052
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους -35.414 44.083
(Μείωση)/Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (είσπραξη 
επιχορήγησης) 0 0
Μείον:
Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι -21.320 -12.923
Φόρος εισοδήµατος/∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιπή µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -39.959 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 10.633 175.419

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 0

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.181 -3.704
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0 0
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων -1.672 -884
Τόκοι εισπραχθέντες 1.316 497
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.537 -4.090

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις/πληρωµές από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 2.065 -33.688
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.065 -33.688

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 11.161 137.641

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 210.335 72.694

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 221.496 210.335

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Η εταιρεία MEDIA VIS A.E. ιδρύθηκε το 2004 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί µέχρι το 

2054 µε δυνατότητα παράτασης.  

Η εταιρεία MEDIA VIS A.E. είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ  η οποία είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.   

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν από το 

∆.Σ. στις  14/03 2008. 

 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

 

Η MEDIA VIS AE έχει κύριο αντικείµενο δραστηριοτήτων την αντιπροσώπευση των προϊόντων του 

ιαπωνικού οίκου ΕΙΖΟ στην ελληνική αγορά. Τα προϊόντα ΕΙΖΟ προσφέρουν µια ευρεία γκάµα 

λύσεων για οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών - monitors, καλύπτοντας µε επιτυχία τις 

διαφοροποιηµένες ανάγκες όλων των τµηµάτων της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Με κύρια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα τον πρωτοποριακό σχεδιασµό και την άριστη ποιότητα κατασκευής, 

τα προϊόντα ΕΙΖΟ προσφέρουν σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις υψηλών προδιαγραφών. 

 

Η ∆ιοίκηση της MEDIA VIS A.E.  επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας 

έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής. 

Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε µέγιστο βαθµό του µεγέθους, της 

υποδοµής, του κύρους, της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η 

εταιρεία. 

Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του µεριδίου της 

αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανοµής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού 

δυναµικού. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι  παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την χρήση 2007. Έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις ∆ιερµηνείες τους, 

που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ενωση. 

Ολα τα αναθεωρηµένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην 

Εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2007, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά 

ήταν εφαρµόσιµα. 

 

Η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 έχει γίνει µε τις 

λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην χρήση 2006.  

 

2.1 Χρήση εκτιµήσεων 

 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση 
αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό 
εξέταση χρήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
∆ιοίκησης της εταιρείας, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις 
εκτιµήσεις αυτές. 

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 
 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), 

έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάµενα 

πρότυπα , η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά 

την 1η Ιανουαρίου ή µεταγενέστερα. 

Η εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των 
νέων προτύπων και διερµηνειών στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, παρατίθεται 
παρακάτω: 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009 
 

Το τροποποιηµένο του ∆.Λ.Π 1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την 

διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη Κατάσταση της 
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Χρηµατοοικονοµικής Θέσης στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου στην 

περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή 

αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων .Η εφαρµογή του προτύπου αυτού 

πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις  οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π 23  «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009 
 

Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση 

στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων, για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με 

δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ οι οικονοµικές καταστάσεις του  

της εταιρείας δεν θα επηρεασθούν. 

 
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π.32 σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά 
αντιπροσωπεύουν υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση 
του ∆.Λ.Π.1 ώστε να συµπεριληφθούν στο κείµενο του κάποιες πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση . Οι τροποποιήσεις 
αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01/01/2009. 
 

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία. 

 
Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για 
επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009. 
 

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων , της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει 

επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε 

ενωρίτερη εφαρµογή του προτύπου,( η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως 

προβεί, πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 

 

∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009.  
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Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 

επιφέρει το πρότυπο ,είναι η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 

επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 

εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι 

πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

∆ιερµηνεία 11 ∆.Π.Χ Π.2 «Συναλλαγές Οµίλου και ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007. 
 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία (δικαιώµατα), η 

επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικού τίτλους από τρίτο µέρος 

προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς 

τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της, τους οποίους 

(συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που 

εµπλέκονται δύο η περισσότερες εταιρείες του οµίλου. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην 

εταιρεία. 

 
∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών» µε 
ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.   
 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους που παραχωρησιούχου , 

συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει 

εφαρµογή στην εταιρεία.  

 
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. 
 

Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης , που µια 

οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών , παροχής 

υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία  

(ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί 

στο µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν 

έχει εφαρµογή στην εταιρεία. 

 
∆ιερµηνεία 14 ∆.Λ.Π 19 «Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, 
οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008. 
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Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε µελλοντικές 

εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα 

µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να 

δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει 

εφαρµογή στην εταιρεία.  

  

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

χρήσης 2007  είναι οι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων της χρήσης 2006  και είναι οι ακόλουθες:  

 

3.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 

3.2 Ενσωµάτωση οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη 

εταιρία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία 

έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. 

∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η 

MEDIA VIS A.E.είναι θυγατρική  της εταιρείας  ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε  και περιλαµβάνεται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική 

ενοποίηση) µε την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών 

και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
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3.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του 

πρωτεύον οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόµισµα).  

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 

ισολογισµού, 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. 

 

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται στο νόµισµα 

λειτουργίας µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών, ενώ 

τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, 

συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που 

προκύπτουν κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

3.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους  µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των 

παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 

των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 

και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων   9 έτη 

Μεταφορικα µέσα 7 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  4-14 έτη 

  

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

σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο 

στα αποτελέσµατα. 

 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι 

επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του 

προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 

αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  

 

3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα και τα έξοδα 

ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων.  

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως τους µείον τις διενεργηθείσες 

αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο 

κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία ανέρχεται σε 4 έτη. 

 
3.6 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 µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 
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υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 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 λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της 

Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 

ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

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

µια άλλη επιχείρηση.  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την 

ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά 

µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
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Στον Ισολογισµό της εταιρείας οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων 

απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο 

«Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

  

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε 

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες 

πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η  εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα 

να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 

Η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

iv) ∆ιαθέσιµα 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. 

 

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

στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

 

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

που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για 

τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. 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. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

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

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην 

εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την 

περίοδο που προκύπτουν. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργούς 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. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων 

η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 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 
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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.  

 

3.8 Αποθέµατα  

 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης 

στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα 

πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέµατα που θεωρούνται πεπαλαιωµένα και 

πιθανόν να µην µπορούν να πωληθούν. 

 

3.9 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού 

επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 

αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το 

στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των 

µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό 

αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα.  

 

3.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων. 
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3.11 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς 

πώληση 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που η εταιρεία σκοπεύει 

να πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως “κρατούµενα προς 

πώληση”.  

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το 

κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίµηση των “κρατουµένων προς 

πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, 

αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 

Η εταιρεία δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς 

πώληση. 

 

3.12 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους 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 

αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του 

φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που 

αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 
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Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόµενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα 

φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των 

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την 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 

του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των 

προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της 

ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

 

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 τις υποχρεώσεις που 
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επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, 

όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την σχετική 

αλλαγή στις  αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 

σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

3.13 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές 

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

δεδουλευµένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα 

παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο 

παρελθόν είναι η συµβατική υποχρέωση ( µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν2112/20) για 

παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης.  

 

3.14 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις 

ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και 

η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι 

προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται 

προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 

στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι 

πιθανή. 

 

3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και 

παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η 

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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- Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίµων 

προϊόντων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

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

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε 

σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

-  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. 

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

 

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

πραγµατοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά 

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

 

3.16 ∆ικαιώµατα Προαίρεσης Αγοράς µετοχών. 

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 58  του ∆ΠΧΠ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από πληρωµές βασιζόµενες σε µετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρµόσουν το 

∆ΠΧΠ 2 αναδροµικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναµορφωµένες 

συγκρίσιµες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία µια εταιρεία δεν είναι 

υποχρεωµένη να παραθέσει αναµορφωµένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν 

προκύψει πριν τις 7 Νοεµβρίου 2002’’. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 2. 
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3.17 ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις  

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

Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.18 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

 

Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειµένου να υπάρχει 

εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της 

ανάπτυξη.  

 

Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται 

περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 

 

Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 

στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το 

ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους 

απαγορεύεται από τον Νόµο. 

 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

µετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της 

εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 

Οταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 

κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί 

µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής 

µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού αποτελέσµατα εις νέον. Ο 

σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού 

αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 
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τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση 

των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το διανεµηθέν µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα 

ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς 

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους 

δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη διανοµή µερίσµατος. 

 

Η εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία 

σε σχέση µε ίδια κεφάλαια. 

 
4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα. 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη 

των µελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισµού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα µε τα 

αντίστοιχα πραγµατικά αποτελέσµατα. Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις που 

αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των 

οικονοµικών καταστάσεων µετά την 31.12.2007, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόµενους 

φόρους, προβλέψεις αποµείωσες αποθεµάτων και απαιτήσεων καθώς και εκτιµήσεις αναφορικά µε 

την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι 

συγκεκριµένες εκτιµήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες, είναι σηµαντικά 

περιορισµένος. 

 

5. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως 

σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών είτε τοις µετρητοίς είτε µε την λήψη 

µεταχρονολογηµένων επιταγών. Επιπλέον η εταιρεία προς εξασφάλιση των κινδύνων που 

απορρέουν από τις εµπορικές της πιστώσεις, έχει συνάψει σύµβαση καθολικής ασφάλισης 
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πιστώσεων, για την κάλυψη απωλειών λόγω αφερεγγυότητας των πελατών της και των τυχών 

εγγυητών της, µέχρι 80% του συνόλου των οφειλών της, από πιστώσεις που χορηγεί στους 

πελάτης της, οι οποίες προέρχονται από πώληση και παράδοση εµπορευµάτων. Η συνολική 

κάλυψη ανά πελάτη ορίζεται από την ασφαλιστική εταιρία. Από αυτή εξαιρούνται οι θυγατρικές 

εταιρείες και το ∆ηµόσιο. Η µέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται στις σηµειώσεις  

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.  

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων. 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταµιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές 

στις τιµές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα 

µακροπρόθεσµα δάνεια.  ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο 

ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της 

εύλογης αξίας.  

 

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.  

 

6. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα  

 

Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς : 
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1/1 - 31/12/2007
Εµπορία 

περιφερειακών Η/Υ

Πωλήσεις 3.611.033 

Κόστος Πωληθέντων 2.928.743 
Μικτό Κέρδος 682.289 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  19.118 
Έξοδα διοικήσεως 365.805 
Έξοδα έρευνας

Έξοδα διαθέσεως 243.870 

Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  7.619 
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

84.114 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 1.316 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 21.320 

Κέρδη προ φόρων 64.110 

 Φόρος εισοδήµατος (26.948)

Κέρδη µετά από φόρους 37.162 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

37.162 
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∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

 

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα.  

 Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1 - 31/12/2006

Εµπορία 
περιφερειακών Η/Υ

Πωλήσεις 4.153.210 
Κόστος Πωληθέντων 3.493.349 
Μικτό Κέρδος 659.860 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  22.245 
Έξοδα διοικήσεως 323.151 
Έξοδα έρευνας
Έξοδα διαθέσεως 215.434 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  14.709 

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων

128.811 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 497 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 12.923 

Κέρδη προ φόρων 116.386 

 Φόρος εισοδήµατος (24.365)

Κέρδη µετά από φόρους 92.020 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους και δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

92.020 

∆ευτερεύων τύπος απεικόνισης- γεωγραφικοί τοµείς

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Ελλάδα 3.611.033 4.153.210
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλες χώρες

Σύνολο 3.611.033 4.153.210
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7. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

7.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιµη ζωή τους και η υπολειµµατική αξία 

τους και σύµφωνα µε αυτά  διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις. 

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Μικτή Λογιστική αξία 401 19.808 5.155 25.363
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (9) (4.217) (803) (5.029)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 0 392 0 15.591 4.352 0 20.334

Μικτή Λογιστική αξία 401 19.808 8.858 29.067
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (53) (7.188) (2.426) (9.667)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 347 0 12.620 6.432 0 19.399

Μικτή Λογιστική αξία 401 19.808 10.039 30.248
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (98) (10.159) (4.525) (14.781)

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεβρίου 2007 0 303 0 9.649 5.515 0 15.466

Οικόπεδα  Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα &
Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 0 392 0 15.591 4.352 0 20.334

Προσθήκες 0 3.704 3.704
Πωλήσεις - Μειώσεις 0
Αποσβέσεις (44) (2.971) (1.623) (4.639)
Μεταφορές 0
Επανεκτίµηση ακινήτου 0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 347 0 12.620 6.432 0 19.399

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 
εταιρειών

0

Προσθήκες 1.181 1.181
Πωλήσεις - Μειώσεις 0
Αποσβέσεις (44) (2.971) (2.098) (5.114)
Μεταφορές 0
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 303 0 9.649 5.515 0 15.466

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Αναβαλλόµενος φόρος 

 

 

 

 

7.3 Αναβαλλόµενος φόρος 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές 

προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWIL Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 43.000 43.000 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (6.051) (6.051)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 36.949 0 0 0 36.949 
Μικτή Λογιστική αξία 43.000 43.000 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (16.371) (16.371)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 26.629 0 0 0 26.629 

Μικτή Λογιστική αξία 43.000 43.000 
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (26.691) (26.691)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 16.309 0 0 0 16.309 

SOFTWARE ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ GOODWIL Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 36.949 36.949 

Προσθήκες 0 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (10.320) (10.320)
Μεταφορές - 
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 26.629 0 0 0 26.629 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 0 
Προσθήκες 0 
Πωλήσεις - Μειώσεις - 
Αποσβέσεις (10.320) (10.320)
Μεταφορές - 
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 16.309 0 0 0 16.309 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 
 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 31∆εκεµβρίου 2007 
 

35

Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία 97 152
Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς

Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία

Αποθεµατικά
Αποφορολόγηση αποθεµατικών

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζοµένους

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Συµψηφισµός 97 0 152 0

Σύνολο (97) (152)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006

 

 

 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2007 ίσος µε 

25%. 

 

Ο συµψηφισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαµβάνει χώρα 

όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρµόσιµο νοµικό δικαίωµα για κάτι τέτοιο και όταν οι 

αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

7.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της 

επόµενης χρήσης. 

 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

31/12/2007 31/12/2006
∆οσµένες Εγγυήσεις 8.180 6.508 
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων 
απαιτήσεων

8.180 6.508 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Οι παραπάνω απαιτήσεις  προέκυψαν εντός του έτους. 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. Οµοίως η µέγιστη 

έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές 

ενισχύσεις, ταυτίζεται µε τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων. 
 

 

Αποθέµατα

31/12/2007 31/12/2006
 1. Εµπορεύµατα 255.815 257.897 
Μείον πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων

Σύνολο 255.815 257.897 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

31/12/2007 31/12/2006

Πελάτες 960.612 748.420 
Γραµµάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες 70.642 379.861 
Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 1.031.254 1.128.281 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.7 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 

 

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Χρεώστες διάφοροι 113.796 47.861 

Eλληνικό ∆ηµόσιο 11.333 15.725 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχ

Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 125.129 63.586 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007 31/12/2006

Έξοδα εποµένων χρήσεων  7.724 1.951

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί 
7.724 1.951

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007 31/12/2006

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 268 4.038
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 221.228 206.297
Σύνολο 221.496 210.335

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.10 Ίδια κεφάλαια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.11 Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Περιλαµβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας (2005 – 

2007). Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η 

εταιρεία χρησιµοποιώντας στατιστικά στοιχεία σχηµάτισε πρόβλεψη για την ενδεχόµενη 

φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων  χρήσεων 

2005-2007 ποσού ευρώ 10.000. 

 

 

 

7.12 Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων  της 

Εταιρίας έχει ως εξής: 

 

Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπα 1/1/2006 100.000 100.000 100.000 
Έκδοση Μετοχών 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2006 100.000 100.000 100.000 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Υπόλοιπα 31/12/2007 100.000 100.000 100.000 

31/12/2007 31/12/2006

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 2.065 0

Σύνολο δανείων 2.065 0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι παραπάνω υποχρεώσεις πρόκειται να εξοφληθούν  µέχρι  το τέλος της επόµενης χρήσης. 

 

 

 

 

7.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την 31/12/2007 αναλύονται ως κάτωθι: 
 
 
 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία MEDIA VIS A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της (2005-2007).  

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Προµηθευτές 58.434 63.187
Γραµµάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες 1.374.275 1.432.505
Προκαταβολές πελατών 1.451 1.850

Σύνολο 1.434.160 1.497.542

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2007 31/12/2006

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 16.893 24.310
Υποχρεώσεις από Φόρους 21.936 33.039
Σύνολο 38.829 57.350

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.15 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

 

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.16 Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2007 31/12/2006

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 9.365 10.072 
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι 6.428 6.313 
Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 
Σύνολο 15.793 16.385 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

1/1 - 
31/12/2007

1/1 - 
31/12/2006

Κόστος αποθεµάτων αναγνωριζόµενο ως έξοδο 2.932.572 3.497.784
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού
Aµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Ιδιοπαραγωγή (3.829) (4.435)
Μείον : ∆ιαιτερικές απαλειφές

2.928.743 3.493.349

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.17 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙOIKΗΣΗΣ
1/1 - 

31/12/2007
1/1 - 

31/12/2006
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 118.387 120.114
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 33.759 33.483
Παροχές τρίτων 77.155 57.600
Φόροι τέλη 13.241 11.879
∆ιάφορα έξοδα 114.003 91.099
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων 9.260 8.975
Προβλέψεις
Έκτακτα έξοδα
Έκτακτες ζηµιές
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Μείον: ∆ιαιτερικές απαλειφές
Σύνολο 365.805 323.151

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
1/1 - 

31/12/2007
1/1 - 

31/12/2006
Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 78.924 80.076
Aµοιβές και έξοδα τρίτων 22.506 22.322
Παροχές τρίτων 51.437 38.400
Φόροι τέλη 8.827 7.919
∆ιάφορα έξοδα 76.002 60.733
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων 6.174 5.983
Προβλέψεις 0 0
Σύνολο 243.870 215.434

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.18 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα  

 

1/1 - 
31/12/2007

1/1 - 
31/12/2006

Έσοδα  από:

-Λοιποί τόκοι 1.316 497

Μείον : ∆ιαιτερικές απαλειφές
1.316 497

Έξοδα τόκων από:
 -Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα 21.320 12.923

21.320 12.923

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
7.19 Φόρος εισοδήµατος 

 

Η διαφορά µεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας , διαφέρει από το 

θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, 

επί των κερδών της εταιρίας. Η διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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31/12/2007 31/12/2006

Φόρος χρήσης (16.893) (24.310)
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (10.000)
Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος (55) (55)
Σύνολο (26.948) (24.365)

Κέρδη προ φόρων 64.110 116.386
Συντελεστής Φόρου 25% 29%
Αναµενόµενη ∆απάνη Φόρου (16.027) (33.752)

Προσαρµογές για µεταβολή στον συντελεστή φόρου - -

Προσαρµογές για εισοδήµατα που δεν υπόκεινται σε 
φορολογία
 - Αναβαλλόµενη φορολογία χρήσης (55) (55)

Λοιπές προσαρµογές (Αφορολόγητα αποθεµατικά - λοιπές 
φορολογικές ελαφρύνσεις/επιβαρύνσεις)

(865) 9.441

  -Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (10.000) 0

 - Λοιποί µη ενωσµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0 0

Πραγµατική ∆απάνη Φόρου (26.948) (24.365)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.20 Κέρδη ανά µετοχή 

31/12/2007 31/12/2006

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 37.162 92.020
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 100.000 100.000
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,372 0,920 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2007 καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας 

περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 

24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής: 
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31/12/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ MEDIA VIS A.E ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 1.363.073 1.363.073

ΣΥΝΟΛΑ 1.363.073 1.363.073

31/12/2007 ΝΤΙΟΝΙΚ MEDIA VIS A.E ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 2.813.624 2.813.624

MEDIA VIS A.E 97.383 97.383

ΣΥΝΟΛΑ 97.383 2.813.624 2.911.007

31/12/2006 ΝΤΙΟΝΙΚ MEDIA VIS A.E ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 1.427.730 1.427.730

ΣΥΝΟΛΑ 1.427.730 1.427.730

31/12/2006 ΝΤΙΟΝΙΚ MEDIA VIS A.E ΣΥΝΟΛΑ

ΝΤΙΟΝΙΚ 3.378.422 3.378.422

ATCOM 360 360

MEDIA VIS A.E 162.305 162.305
ΣΥΝΟΛΑ 162.305 3.378.782 3.541.086

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 179,62
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2006
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7.22  Μερίσµατα 

 

Η εταιρεία αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, τη µη διανοµή 

µερίσµατος για τη χρήση 2007.   

 

7.23  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  της εταιρείας κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2007 

ανέρχεται σε 8 άτοµα και   κατά τη 31 ∆εκεµβρίου 2006 σε   8 άτοµα. 

 

 

 7.24  Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  

Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που 

βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση 

και λειτουργία της εταιρείας. 

 

7.25 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν. 

 


