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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

Προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 

(1η  Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019) 
 
 
 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του κωδ. Ν.4072/12 και του Ν.4308/2014 υποβάλλουμε, στη 
Γενική Συνέλευσή σας, την παρακάτω Έκθεση συνημμένη στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη 
χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
Η Ιστορία Εικονογραφημένη συμπλήρωσε τον Ιούλιο του 2018, 50 χρόνια αδιάλειπτης κυκλοφορίας, 
καθιστώντας το περιοδικό ως το μακροβιότερο μεταπολεμικό μηνιαίο στον ελληνικό Τύπο.  
Από τις 17 Ιουλίου του 2018 το περιοδικό άλλαξε εκδοτικό οίκο και πλέον εκδίδεται από ένα νεοσύστατο 
εκδοτικό φορέα που τελεί υπό την ευθύνη του Διονύση N. Μουσμούτη με την επωνυμία «Εκδοτικός 
Οργανισμός Ιστορία Εικονογραφημένη Μ.Ι.Κ.Ε.» 
Το όραμα του εκδότη για το μέλλον του περιοδικού είναι ο εκσυγχρονισμός με νέα θεματολογία, νέες 
συνεργασίες αλλά και η ένταξή του στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και στον κόσμο της κοινωνικής 
δικτύωσης. Από την 1η Ιουλίου 2018 το περιοδικό έχει σελίδα στο facebook, ενώ από τις 2 Νοεμβρίου 2018 
έχει το δικό του κανάλι στο Youtube με αφήγηση συγκεκριμένων θεματικών. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 
2019 το περιοδικό έχει ανανεωμένη σελίδα στο διαδίκτυο(www.istoria.gr),  από την οποία μπορεί κανείς να 
ενημερώνεται εκτός από το τρέχον τεύχος και για παλαιότερα. Με αυτόν τον τρόπο το περιοδικό 
προσαρμόζεται στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, απευθύνεται σ’ ένα ακόμη μεγαλύτερο εύρος κοινού και 
ανταποκρίνεται στον ρόλο του ως ένα προϊόν Δημόσιας Ιστορίας.   
Σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης στις σελίδες της Ιστορίας φιλοξενήθηκαν άρθρα που καλύπτουν την περίοδο 
από τα προϊστορικά χρόνια ως τον 20ό αιώνα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα θέματά του εκτός των καθαρά 
ιστορικών, αναφέρονται και στην Αρχαιολογία, στη Λαογραφία, την Τέχνη, τη Γλώσσα, την Κοινωνιολογία, 
την Τεχνολογική πρόοδο κ.α. Πέραν όμως της προσφοράς του περιοδικού στο αναγνωστικό κοινό είναι 
σημαντική η συμβολή της στην ελληνική ιστοριογραφία. Αποτελεί χρήσιμο επιστημονικό βοήθημα και 
εργαλείο γνώσης σε μαθητές, φοιτητές, ερευνητές αλλά και ιστοριοδίφες. Η νηφαλιότητα στον λόγο, η 
πολυφωνία των απόψεων, η χρήση πηγών, η διερεύνηση των πτυχών κάθε ιστορικού θέματος, το σημαντικό 
ακαδημαϊκό έργο πολλών συνεργατών του περιοδικού δίνουν στο περιοδικό τη λειτουργία της υψηλής 
εκλαΐκευσης της έγκυρης ακαδημαϊκής γνώσης.  
Τέλος, το ίδιο το περιοδικό λόγω της μακροβιότητάς του, αλλά και της απήχησής του στο αναγνωστικό κοινό 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής δημόσιας ιστορίας. Είναι ένα πολυτροπικό, εμπορικό υλικό 
που επικαιροποιεί τις ιστορικές αφηγήσεις και ενδυναμώνει τις ιστορικές προσλήψεις με εικονογραφικό 
υλικό, αλλά κυρίως με την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών.     
Το 2019 το περιοδικό δημοσίευσε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα, όπως για τα Αρχεία Μπαντ Άρολσεν 
και την Ελλάδα, την Ιστορία του ΕΔΕΣ, το Ιδιώνυμο, την άγνωστη εν πολλοίς περίπτωση του πρίγκιπα 
Πέτρου, την διάσπαση της Αριστεράς, την αναζήτηση πετρελαίου στο Αιγαίο, τον Εθνικό Διχασμό, το 
Ιδιώνυμο, κ.ά. Ενώ για το 2020 εκτός από πολλά προγραμματισμένα αφιερώματα όπως τα 80 χρόνια ίδρυσης 
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του Άουσβιτς, τα 100 χρόνια της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου, την Ιστορία των Αμερικάνικων εκλογών, 
την δράση της οργάνωσης «Χ» και άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ύλη, έχουν προγραμματιστεί η 
δημοσίευση κειμένων και αφιερωμάτων σχετικών με την προσεχή επέτειο το 2021 της Εθνεγερσίας του 1821. 
Για την επέτειο αυτή το περιοδικό θα οργανώσει και ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου της 
Πόλεως των Αθηνών με συμμετοχή πολλών πανεπιστημιακών. 
 
 
Ετοιμάζεται επίσης ένα αναλυτικό ευρετήριο του περιοδικού από το πρώτο τεύχος (Ιούλιος 1968), ενώ θα 
συνεχιστεί η παραγωγή ιστορικών ντονιμαντέρ με αφήγηση στο κανάλι του περιοδικού στο Youtube. 
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1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας και προβλεπόμενη πορεία 
      
Το αποτέλεσμα χρήσης ανέρχεται σε ζημιές 23.699,19€  
 

2. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων 
 
Ι) Κίνδυνοι αγοράς 

 
α. Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Η εταιρεία, δεν διενεργεί όγκο συναλλαγών σε συνάλλαγμα. Ως εκ τούτου, δεν εκτίθεται σε διακυμάνσεις 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.. 

 
β. Κίνδυνος μεταβολής τιμών 
 

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος.  
 
 

γ. Κίνδυνος επιτοκίου και εύλογης αξίας 
 
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων λόγω μη 
υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού. 
 

ΙΙ) Πιστωτικός κίνδυνος 
  
Η Εταιρεία δεν διατρέχει πιστωτικό κίνδυνο, διότι οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι ληξιπρόθεσμες. 

 
ΙΙΙ) Κίνδυνος ρευστότητας  

 
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα πιστωτικού κινδύνου καθώς όλος ο όγκος των πωλήσεων της 
διενεργείται λιανικώς. 
 

ΙV) Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακών ροών 
 

Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων λόγω μη 
υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού. 
 
 

 
3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 
 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -23.699,19
18,17%

‐14.102,40  ‐0,28% 

 Πωλήσεις υπηρεσιών 130.414,57 50.237,64 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας με το συνυπολογισμό των εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων. 

31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -23.699,19

-62,69%

‐14.102,40  ‐0,00% 
 
 Ίδια κεφάλαια -37.801,59 ‐14.102,40 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου .
 
 

4. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης 
 
Σας αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 στον τομέα έρευνας και 
ανάπτυξης. 
 

 
5. Άλλα θέματα 

 
1.Η Εταιρεία απασχολεί 1 άτομο προσωπικό και τον διαχειριστή της εταιρείας. 
2.Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
4. Tο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι αρνητικό. 
 

 
 
6. Αναφορά και επεξηγήσεις για τα ποσά που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις 

 
Α. Ισολογισμός 
 
  Το Ενεργητικό (και παθητικό) της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 95.584,11 
   
 

7. Σημαντικά γεγονότα από 1/1/2019 μέχρι σήμερα 
 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα που να έχουν επίπτωση επί των 
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
Ο Διαχειριστής 

 
Διονύσιος Μουσμούτης   

ΑΔΤ. ΑΜ 020735 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ           
Ποσά σε Ευρώ     31.12.2019   31.12.2018 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώματα πάγια           
  Λοιπός εξοπλισμός     2.408,00   2.744,00 
Σύνολο     2.408,00   2.744,00 
              
Άυλα πάγια στοιχεία           
  Λοιπά άυλα     44.520,84   31.770,83 
Σύνολο     44.520,84   31.770,83 
              
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία           
Σύνολο μη κυκλοφορούντων     46.928,84   34.514,83 
              
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Σύνολο     0,00   0,00 
              
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές           
  Εμπορικές απαιτήσεις     10.265,07   16.044,91 
  Δουλευμένα έσοδα περιόδου     4.586,79   2.353,34 
  Λοιπές απαιτήσεις     6.850,50   7.791,50 
  Προπληρωμένα έξοδα     2.499,71   3.100,16 
  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     24.453,20   14.113,33 
Σύνολο     48.655,27   43.403,25 

Σύνολο κυκλοφορούντων     48.655,27   43.403,25 

Σύνολο ενεργητικού     95.584,11   77.918,08 
              

    31.12.2019   31.12.2018 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ           
Καθαρή θέση           
              
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο           
  Αποτελέσματα εις νέο     -37.801,59   -14.102,40 
Σύνολο     -37.801,59   -14.102,40 
Σύνολο καθαρής θέσης     -37.801,59   -14.102,40 

Υποχρεώσεις           
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
  Εμπορικές υποχρεώσεις     107.977,17   73.727,16 
  Λοιποί φόροι και τέλη     3.113,34   2.906,77 
  Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης     1.708,51   2.127,53 
  Λοιπές υποχρεώσεις     3.207,57   2.646,00 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα     5.839,38   941,23 
  Έσοδα επόμενων χρήσεων     11.539,73   9.671,79 
Σύνολο     133.385,70   92.020,48 
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Σύνολο υποχρεώσεων     133.385,70   92.020,48 
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων     95.584,11   77.918,08 

              
              
              

            
              

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ           
  Ποσά σε Ευρώ     31.12.2019   31.12.2018 
              
  Κύκλος εργασιών (καθαρός)     130.414,57   50.237,64 
  Κόστος πωλήσεων     (34.302,43)   (15.577,53) 
  Μικτό αποτέλεσμα     96.112,14   34.660,11 
  Λοιπά συνήθη έσοδα     0,00   510,42 
        96.112,14   35.170,53 
              
  Έξοδα διοίκησης     (18.558,49)   (9.377,47) 
  Έξοδα διάθεσης     (100.740,25)   (39.767,86) 
  Λοιπά έξοδα και ζημιές     (,01)   0,00  
  Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων     (23.186,61)   (13.974,81) 
  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα     0,00   0,00 
  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     (512,58)   (127,59) 
  Αποτέλεσμα προ φόρων     (23.699,19)   (14.102,40) 
  Φόροι εισοδήματος     0,00    0,00  
  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους     (23.699,19)   (14.102,40) 

  
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων      -19.600,62   -11.844,79 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 
 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) 

Της επιχείρησης : ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2019 έως 31/12/2019 
 

 
Νόμισμα: Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε  
 
     Α/Α         Απαιτούμενη Γνωστοποίηση                                     Απάντηση  
 

1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.3 
 

α. Επωνυμία της Οντότητας.  
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

 

 

β. Νομικός τύπος της οντότητας  ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  

 

γ. Περίοδος αναφοράς 01/01/2019 έως 31/12/2019 

 

δ. Διεύθυνση της έδρας της οντότητας Επιδαύρου 5, ΑΓ.Ι Ρέντης 

 
ε. Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα
& αριθμός Μητρώου αυτής  

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 

Αρ.ΓΕΜΗ : 146647007000 

 
στ. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της  
συνεχιζόμενης δραστηριότητας , ή όχι ; 

ΝΑΙ 

 

ζ. Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ; ΟΧΙ 

 

η. Κατηγορία της οντότητας  ‹‹Πολύ μικρή ›› 
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θ. Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές  

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 
το νόμο. 

Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: 

‹‹Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 
4308/2014››. 

 
 
 

2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16 
 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις , που δεν εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό . 

Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν 

 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση  

προσωπικού :  Δεν υφίσταται 

 

Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες  

φορολογικά χρήσεις: Η παρούσα χρήση είναι η  

πρώτη εταιρική χρήση    

 

 

 
3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25 

 
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν 
στα μέλη διοικητικών ,διαχειριστικών και εποπτικών 
συμβουλίων , με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης 
και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν 
εισπράχθηκαν 

 λόγω αποποίησης , καθώς και τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με  

οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται 
αθροιστικά για κάθε κατηγορία  

των προσώπων αυτών. 

Δεν Υπήρξαν 

 
 

  
4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ.34 και 16 παρ.7 

 



 

11 
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 

 

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 
και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του 
υποδείγματος Β.6. 

Ναι  

 
 
 
 

 
 
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων  

 
Δεν Υπάρχουν  

 

 

 

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
Ο Διαχειριστής 

 
Διονύσιος Μουσμούτης   

ΑΔΤ. ΑΜ 020735 
 

 


