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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ2014 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

31.03.2014 
 

31.12.2013 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  5.1 13.808.556,20  14.004.236,81  
Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  60.752,04  69.302,11  
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  51.000,00  47.160,00  
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 5.3 714.255,00  714.255,00  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  33.613,07  35.319,72  

  14.668.176,31  14.870.273,64  
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα  314.475,69  419.913,06  
Εμπορικές απαιτήσεις  2.669.376,68  3.153.337,29  
Λοιπές απαιτήσεις  435.478,11  474.360,13  
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

 -  2.295,76  

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  300.586,54  288.441,25  
 

 3.719.917,02  4.338.347,49  

Σύνολο ενεργητικού   18.388.093,33  19.208.621,13  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      

Μετοχικό κεφάλαιο   7.180.584,00  7.180.584,00  
Διαφορά Υπέρ το άρτιο   4.832.733,68  4.832.733,68  
Αποθεματικά κεφάλαια  5.333.860,07  5.333.860,07  
Αποθεματικά εύλογης αξίας  2.096.329,52  2.096.329,52  
Αποτελέσματα εις νέον  (8.842.382,70)  (8.296.847,74)  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  10.601.124,57  11.146.659,53  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις  330.908,64  342.733,18  
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  1.102.146,90  1.078.214,29  
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  1.015.541,73  1.064.126,65  
Λοιπές Προβλέψεις  21.021,76  21.021,76  
  2.469.619,03  2.506.095,88  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Εμπορικές υποχρεώσεις  860.371,52  1.059.510,32  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων  1.245.000,00  1.245.000,00  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  1.800.000,00  1.800.000,00  
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  177.505,96  173.297,53  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  1.234.472,25  1.278.057,87  
  5.317.349,73  5.555.865,72  

Σύνολο Υποχρεώσεων    7.786.968,76  8.061.961,60  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   
και Υποχρεώσεων  

 
 18.388.093,33  19.208.621,13  

 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 

 
 

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞE ΤΗΝ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ2014 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1/1-31/03/2014 1/1-31/03/2013 

Πωλήσεις 6.1 1.463.193,37 2.163.234,46 

Κόστος πωλήσεων  6.2 (1.332.373,96) (2.023.506,30) 

Μικτό κέρδος  130.819,41 139.728,16 

Λοιπά έσοδα  45.351,49 35.633,29 

Έξοδα διάθεσης  (372.935,67) (464.198,17) 

Έξοδα διοίκησης  (307.245,54) (392.710,62) 

Λοιπά έξοδα  (3.013,53) (123,82) 

Λειτουργικά κέρδη  (507.023,84) (681.671,16) 
Αναλογία στα κέρδη συγγενών 
εταιρειών  - (44.914,27) 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα  6.3 (50.482,00) (38.460,59) 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα  146,34 8.552,29 

Κέρδη προ φόρων  (557.359,50) (756.493,73) 

Φόρος εισοδήματος 6.4 11.824,54 18.657,93 
Κέρδη /(ζημιές) μετά  
από φόρους 

 
 (545.534,96) (737.835,80) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου, μετά από 
φόρους  

(545.534,96) (737.835,80) 

Κέρδη/ (ζημιές)  κατά μετοχή     

Βασικά και απομειωμένα  (0,0228) (0,0308) 

    
Μέσος σταθμισμένος αριθμός 
μετοχών    

Βασικός και απομειωμένος  23.935.280 23.935.280 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας Αποθεματικά  Αποτελέσματα εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την 
1.1.2013 (όπως 
έχει 
δημοσιευθεί) 7.180.584,00 4.832.733,68 2.509.815,22 5.333.860,07 (4.434.729,14) 15.422.263,83 

Ζημιές 
περιόδου 

- - - - (737.835,80) (737.835,80) 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου 1/1 – 
31/03/2013 - - - - (737.835,80) (737.835,80) 

Υπόλοιπο την 
31.03.2013 7.180.584,00 4.832.733,68 2.509.815,22 5.333.860,07 (5.172.564,94) 14.684.428,03 

      
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας Αποθεματικά  Αποτελέσματα εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
1.1.2014 (όπως 
έχει 
δημοσιευθεί) 7.180.584,00 4.832.733,68 2.096.329,52 5.333.860,07 (8.296.847,74) 11.146.659,53 

Ζημιές 
περιόδου 

- - - - (545.534,96) (545.534,96) 

Λοιπά 
συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου - - - - - - 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
εισοδήματα / 
(ζημιές) 
περιόδου 1/1 – 
31/03/2014 - - - - (545.534,96) (545.534,96) 

Υπόλοιπο την 
31.03.2014 7.180.584,00 4.832.733,68 2.096.329,52 5.333.860,07 (8.842.382,70) 10.601.124,57 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΜΜΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΗΗΞΞΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  3311ηη//0033//22001144  
 

 
 

1/1-31/03/2014  1/1-31/03/2013 
 

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες 

     

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (557.359,50)  (756.493,73)  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις   204.230,68  221.464,39   

Προβλέψεις  69.282,61  94.086,26   

Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών  - 
 

44.914,27  
 

Έσοδα από επιχορηγήσεις  (44.376,49)  (35.633,29)  
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  - 

 

2.273,49  

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  50.482,00  36.187,10   

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (146,34)  (8.552,29)  

Πλέον/ μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:   

 

 

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  105.437,37  (39.833,91)  
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων  479.199,28 

 
974.559,88  

 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  (242.724,42) 

 
(595.484,55) 

 

Πλέον:      

Τόκοι εισπραχθέντες  146,34  8.552,29  

      

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες   (64.171,53) 

 

(53.960,09) 

 

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες   

 
 

 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  (3.840,00)  (10.335,12)  

Πώληση συμμετοχών  3.694,32  -  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες   (145,68) 

 

(10.335,12) 

 

Ταμειακές ροές Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

 
 

 

Αποπληρωμές δανείων  - 
 

(106.495,82) 
 

Πληρωμές τόκων και λοιπών 
χρηματοοικονομικών εξόδων  (51.880,56) 

 
(36.187,10) 

 

Μερίσματα πληρωθέντα  -  (962,52)  

Συναλλαγματικές Διαφορές  - 

 

0,11 

 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (51.880,56) 

 

(143.645,33) 

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης  12.145,29 

 
(207.940,54) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της περιόδου  288.441,25  1.423.132,67 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της περιόδου  300.586,54 

 
1.215.192,13 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») με ΑΡΜΑΕ 

2351/06/Β/86/23 και αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 286201000 δραστηριοποιείται στον εκδοτικό τομέα και 

συγκεκριμένα στην έκδοση ημερήσιας οικονομικής επιχειρηματικής εφημερίδας με τον τίτλο «Η 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», καθώς και στον εκτυπωτικό τομέα αναλαμβάνοντας την εκτύπωση άλλων 

εφημερίδων χρησιμοποιώντας τον ιδιόκτητο εκτυπωτικό εξοπλισμό. Έχει την μορφή της Ανωνύμου 

Εταιρείας και έχει έδρα στην Αθήνα, Λένορμαν 205, Τ.Κ. 104 42. 

Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο από 

5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Την 31/03/2014 οι μέτοχοι που κατείχαν 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ήταν:  

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αγγέλα Αθανασιάδου - Κοντογούρη 6.621.080 μετοχές 27,66% 

Ειρήνη Αθανασιάδου 6.541.443 μετοχές 27,33% 

Μαριέττα Αθανασιάδου 6.522.150 μετοχές 27,25% 

 
Η ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι www.naftemporiki.gr. Τα πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.naftemporiki.gr/investors. 

Η Εταιρεία από το 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στην Κατηγορία Μεσαίας 

και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (κλάδος «Μέσα Ενημέρωσης-Εκδόσεις» ) 

Από την 01/08/2007 η Εταιρεία εκτυπώνει την εφημερίδα στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 

Κορωπί Αττικής. 

 

2. Βάση παρουσίασης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων  
 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») 

έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 

«Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση».  

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Δεν υπάρχουν 

Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

γήπεδα και κτίρια και ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

τους. Όλα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€»), εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά.  

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε σχέση με αυτή των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε 

συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 

2013. 

 

3. Νέα Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές 

που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, εκτός από την υιοθέτηση του παρακάτω τροποποιημένου ΔΠΧΑ που ισχύει για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014: 

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) Η ανωτέρω 

αναθεώρηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

• ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συμψηφισμός 

Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών ΥποχρεώσεωνΗ 

ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες 

• Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

• ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

• Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

• Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27) 

• Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 

• ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 

• ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση 

των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης 

• Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας. 
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Επιπλέον των προτύπων και διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις για 

τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι παρακάτω τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα 

πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 

1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα  από την Εταιρεία: 

 

 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα - Ταξινόμηση και Επιμέτρηση και μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7: Υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης ισχύος και 

Γνωστοποιήσεις μετάβασης, Λογιστική Αντιστάθμισης και τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 

9, ΔΠΧA 7 και ΔΛΠ 3 

 ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Τιμών  

 ΔΛΠ 19 Προγράμματα καθορισμένων παροχών (Τροποποίηση): Εισφορές των 

εργαζομένων  

• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια 

συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης του νέου κύκλου αναβαθμίσεων στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή 

τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και 

προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, 

μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από 

το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα 

να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων 

συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να 

παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των 

περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των 

περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του 

ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 

39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία 

χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  
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 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων 

παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία 

εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα 

οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 

αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.  

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά 

τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 

•  Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο  κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι 

μια συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη 

υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της 

επίδρασης του νέου κύκλου αναβαθμίσεων στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 

εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση για το σχηματισμό μιας 

από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού 

συμφωνίας. 

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο 

εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 

περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  

 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός 

του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης 

επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του 

επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη 

χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και υποθέσεις 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές σχετικά με την 

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

αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. 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. 

 

Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την 

Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με 

εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013.  

 

5. Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

5.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου2014 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε 

επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (31η Μαρτίου2013 € 10.335,12).  

Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται οι παρακάτω προσημειώσεις υποθήκης: 

1) Υπέρ της Τράπεζας Eurobank ποσό προσημείωσης 3 εκατομμυρίων ευρώ επί του ακινήτου της 

εταιρείας επί της οδού  Λένορμαν. 

2) Επί της ιδιοκτησίας της εταιρείας που περιήλθε σε αυτήν με την απορρόφηση της εταιρείας 

«Γραφικές Τέχνες – Αφοί Αθανασιάδη Α.Ε.» φαίνεται εγγεγραμμένη υποθήκη ποσού 100.000 

δραχμών (293,47 ευρώ) υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλαδος. 

 

5.2. Αποκτήσεις επιχειρήσεων  

Το 2012, η Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ (εφεξής 

“PESTAOLA”), η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς blog τεχνολογίας pestaola.gr. Η κίνηση αυτή 

αποσκοπεί στην ανάπτυξή ενός νέου τομέα ενημερωτικής δραστηριότητας που αποφάσισε και άρχισε 

να υλοποιεί η Εταιρεία, επεκτείνοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο των νέων 

Μέσων. Από τις 14 Μαρτίου 2014, η εταιρεία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της Pestaola, 

αφού αγόρασε 128 εταιρικά μερίδια που ανήκαν σε άλλους εταίρους και μετατράπηκε σε 

μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Με τη νέα της δραστηριότητα η Εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία που διαθέτει 

και τη μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο των new media (naftemporiki.gr, clickatlife.gr). Στόχος της 

επιχείρησης είναι να συμβάλει στην συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου του site . H Εταιρεία δεν 

πραγματοποίησε ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της PESTAOLA  λόγω του ασήμαντου 

μεγέθους των δραστηριοτήτων της ως τις 31.03.2014. 
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5.3. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

  

  31.03.2014 31.12.2013 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια εισηγμένα στο χρηματιστήριο - 2.295,76 

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

 
2.295,76 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Μη εισηγμένες μετοχές 714.255,00 714.255,00 
Σύνολο διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 714.255,00 714.255,00 
      

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 714.255,00 716.550,76 
  

 
  

Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία - 2.295,76 
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 714.255,00 714.255,00 

 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τόσο την 31 Μαρτίου 2014 όσο 

και την 31 Δεκεμβρίου 2013 αφορούν συμμετοχή ποσού € 714.255,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Ανώνυμης Εταιρείας Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου ΕΥΡΩΠΗ (εφεξής, 

«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.») με ποσοστό συμμετοχής 5,90%.  

Η συμμετοχή στην «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.», έγινε με σκοπό την επίτευξη προσφορότερων όρων διανομής της 

εφημερίδας, μέσω σχετικών συνεργιών από τη συμμετοχή της Εταιρείας στο εν λόγω Πρακτορείο, το 

οποίο και διαθέτει μεγάλο δίκτυο σημείων πώλησης και άριστο μηχανογραφικό εξοπλισμό, στοιχεία τα 

οποία συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω των περιπτέρων, στη μείωση των 

επιστρεφόμενων εφημερίδων και στη μείωση του κόστους διακίνησης των εφημερίδων προς τους 

συνδρομητές της επαρχίας. Η εταιρεία λόγω των ωφελειών αυτών που επιτυγχάνονται από την 

διακράτηση της συμμετοχής αυτής, δεν έχει την πρόθεση να πουλήσει το μερίδιο της στην εταιρεία 

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.. 

 

H «Ευρώπη Α.Ε.» είναι μη εισηγμένη εταιρεία. Η αποτίμηση μη εισηγμένων μετοχών γίνεται βάσει 

διαφόρων μεθόδων αποτίμησης, όπως η μέθοδος των προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών 

ή η χρήση στοιχείων παρόμοιων τρεχουσών συναλλαγών και η χρήση της τρέχουσας εύλογης αξίας 

ενός άλλου στοιχείου που είναι κατά σημαντικό βαθμό το ίδιο. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι άνωθι 

μεθόδοι αποτίμησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν, η συμμετοχή στην «Ευρώπη Α.Ε» αποτιμάται στο 

κόστος κτήσεως με έλεγχο απομείωσης καθώς η εύλογη αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

Την 31η Μαρτίου2014, η Εταιρεία αποτίμησε στην κατάσταση οικονομικής θέσης, τα ακόλουθα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία:  
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 

  31.03.2014 
Επίπεδο 

Ιεραρχίας 1 
Επίπεδο 

Ιεραρχίας 2 
Επίπεδο 

Ιεραρχίας 3 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Μη εισηγμένες μετοχές 714.255,00 - - 714.255,00 
Σύνολο διαθέσιμων για πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 714.255,00 - - 714.255,00 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου2014, δεν πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιπέδου ιεραρχίας 1 και επιπέδου ιεραρχίας 2. 

5.4. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

  31.03.2014 31.12.2013 

Ταμειακά διαθέσιμα 75.288,10 13.831,67 

Καταθέσεις όψεως 225.298,44 274.609,58 

Σύνολα 300.586,54 288.441,25 

5.5. Λήψεις και αποπληρωμές δανείων 

 Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 
  31.03.2014 31.12.2013 
Τράπεζα EUROBANK (βραχυπρόθεσμο μέρος) 1.200.000,00 1.200.000,00 
Τράπεζα ALPHA BANK (βραχυπρόθεσμο μέρος) 45.000,00 45.000,00 

Σύνολα 1.245.000,00 1.245.000,00 

 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
  31.03.2014 31.12.2013 
Τράπεζα EUROBANK 1.800.000,00 1.800.000,00 

Σύνολα 1.800.000,00 1.800.000,00 
 

Το μακροπρόθεσμο δάνειο από την τράπεζα ALPHA BANK ανέρχεται σε ποσό € 45.000,00, το οποίο 

έχει εμφανιστεί στο κονδύλι της κατάστασης οικονομικής θέσης «Βραχυπρόθεσμο μέρος 

μακροπρόθεσμων δανείων» δεδομένου η εξόφληση του δανείου θα γίνει εντός της τρέχουσας χρήσης.  

Το μακροπρόθεσμο δάνειο από την τράπεζα EUROBANK ποσού € 1.200.000,00 ήταν αρχικά πληρωτέο 

στη λήξη του στις 28/6/2012 και κατά συνέπεια έχει εμφανιστεί της 31 Μαρτίου 2014 στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων». 

Επίσης, εντός του 2013 ο Όμιλος, στα πλαίσια της υπογραφής σύμβασης ανοιχτού αλληλόχρεου 

λογαριασμού μετην τράπεζα Eurobank, αύξησε το όριο πιστώσεως και εκταμίευσε επιπλέον 
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600.000,00 ευρώ. Για την χορήγηση του συνόλου του δανεισμού ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ από την 

Eurobank, ο Όμιλος προέβη σε προσημείωση επί των ακινήτων του (Σημ. 6.1) συνολικού ποσού 3 

εκατομμυρίων ευρώ. 

Εντός του Ιουνίου 2012, ο Όμιλος ολοκλήρωσε συμφωνία με Alpha Bank για αλληλόχρεο λογαριασμό 

ποσού 900.000,00 ευρώ. Για τη λήψη του δανείου αυτού, η Εταιρεία ενεχυριάζει επιταγές πελατείας. 

Κατά την 31/03/2014 το υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού είναι μηδενικό. 

5.6. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  31.03.2014 31.12.2013 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     
Από αποζημίωση προσωπικού 286.558,20 280.335,72 

Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 469.018,19 457.227,19 

Σύνολο 755.576,39 737.562,91 
  

 
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων και αποσβέσεις 
κτιρίων (1.086.485,03) (1.080.296,09) 

Σύνολο (1.086.485,03) (1.080.296,09) 

Σύνολα (330.908,64) (342.733,18) 
 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.12.2013 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.03.2014 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ       
Από αποζημίωση προσωπικού 280.335,72 6.222,48 286.558,20 
Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 457.227,19 11.791,00 469.018,19 

Από πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε 
συγγενή εταιρεία 737.562,91 18.013,48 755.576,39 
Σύνολο   

        
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1.080.296,09) 6.188,94 (1.086.485,03) 

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων 
και αποσβέσεις κτιρίων (1.080.296,09) 6.188,94 (1.086.485,03) 
Σύνολο (342.733,18) (11.824,54) (330.908,64) 
  

   Σύνολα 
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6. Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων 

6.1. Πωλήσεις 

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

 1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Πωλήσεις εφημερίδων μέσω πρακτορείων 66.148,22 70.511,78 
Συνδρομές εφημερίδας 517.405,20 593.942,43 
Πωλήσεις εφημερίδας μέσω γραφείων 61,01 21,96 
Έσοδα από δημοσιεύσεις 621.900,43 814.480,94 
Εκτυπώσεις εντύπων 133.103,23 613.327,47 
Πωλήσεις βιβλίων 237,56 2.260,00 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου 
υλικού 55.933,23 20.450,06 
Πωλήσεις υπηρεσιών ενημέρωσης 

  Χορηγίες 24.999,99 13.333,32 
Εκπαιδευτικά σεμινάρια 43.404,50 34.906,50 

Σύνολα 1.463.193,37 2.163.234,46 

 
α) Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος και θεωρούνται ως ένας 

γεωγραφικός τομέας. 

 

β) Οι πωλήσεις της Εταιρείας αφορούν κατά κύριο λόγο προϊόντα εκδοτικής και εκτυπωτικής 

δραστηριότητας.  

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσιάζουν εποχικότητα που οφείλεται στο ότι τα έσοδα από τις  

δημοσιεύσεις  των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών πραγματοποιούνται σε  συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 

εμφανίζονται αυξημένα, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των δημοσιεύσεων των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. 

6.2. Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων έχει ως εξής: 

 

  1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 679.914,27 958.500,71 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 122.503,21 99.583,74 
Παροχές τρίτων 53.933,24 78.206,41 
Φόροι - τέλη 2.695,45 3.372,82 
Διάφορα έξοδα 53.794,28 66.951,21 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 180.063,53 188.917,05 
Αναλώσεις υλικών 194.119,98 562.474,36 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  45.350,00 65.500,00 

Σύνολα 1.332.373,96 2.023.506,30 
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6.3. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

  1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Τόκοι και συναφή έξοδα 50.592,98 31.933,07 
Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων (1.398,56) 2.273,49 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 1.287,58 4.254,03 

Σύνολα 50.482,00 38.460,59 
 

6.4. Φόρος εισοδήματος   

 Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: 

  1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο ή έσοδο (11.824,54) (18.657,93) 
Σύνολα (11.824,54) (18.657,93) 

6.5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους των 

λειτουργικών τομέων της Εταιρείας για τις περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου2014 και 2013 

καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τομέων κατά την 31η Μαρτίου2014 και 31η 

Δεκεμβρίου 2013. 

  
1.1-31.03.2014 1.1-31.03.2013 

Πωλήσεις 
Εκδοτικός τομέας 1.230.514,85 1.492.290,43  
Εκτυπωτικός τομέας 133.103,23 613.327,47  
Μη κατανεμημένα 99.575,29 57.616,56  
Σύνολο 1.463.193,37 2.163.234,46  

  
  Αποτελέσματα προ φόρων 

Εκδοτικός τομέας (613.945,85) (773.192,49)  
Εκτυπωτικός τομέας 6.449,95 764,58 
Μη κατανεμημένα 50.136,40 15.934,18  
Σύνολο (557.359,50) (756.493,73)  

  
  Αποτελέσματα μετά φόρων 

Εκδοτικός τομέας (613.945,85) (773.192,49)  
Εκτυπωτικός τομέας 6.449,95 764,58 
Μη κατανεμημένα 61.960,94 34.592,11 
Σύνολο (545.534,96) (737.835,80)  

  
    31.03.2014 31.12.2013 

Περιουσιακά στοιχεία  
Εκδοτικός τομέας 13.120.527,14 13.514.382,67 
Εκτυπωτικός τομέας 4.410.752,14 4.606.767,23 
Μη κατανεμημένα 856.814,05 1.087.471,23 
Σύνολο 18.388.093,33 19.208.621,13 
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7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. 

 

α) Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1-31/03/2014 

Π
 Ω

 Λ
 Η

 T
 Η

 Σ
 

Α Γ Ο Ρ Α Σ T Η Σ 

  

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

- - - 
PESTAOLA ΕΠΕ 

- - - 
ΣΥΝΟΛΟ 

- - - 

     
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/03/2014 

Α 
Π

 Α
 Ι 

T 
Η

 Σ
 Η

 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η 
  

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 

- 31.125,44 31.125,44 
PESTAOLA ΕΠΕ 

- - - 
ΣΥΝΟΛΟ 

- 31.125,44 31.125,44 
 
β) Συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και μέλη οικογενειών τους 1/1-31/03/2014 

- 

γ) Υποχρεώσεις προς τα  μέλη της Διοίκησης και προς τα μέλη οικογενειών τους την 31/03/2014 
3.719,44 

δ) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 1/1-31/03/2014   
H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. 1ιγ του Ν. 2190/1920 παρέλειψε την ανωτέρω πληροφορία καθώς βάσει αυτής 
καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. 

ε) Αμοιβές μελών Διοίκησης 1/1-31/03/2014 -  
 

 

 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

Περλεπές Ιωάννης,   Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 

Ειρήνη Αθανασιάδου,   Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Κοντογούρη Αγγέλα,  Αντιπρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου,  Μέλος ΔΣ της Εταιρείας 

Κορομηλάς Γεώργιος,   Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
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8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων κατά της Εταιρείας 

συνολικού ποσού 221.665,18 € , οι οποίες δεν κρίνονται σημαντικές για την Εταιρεία και για τις οποίες 

η Διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρχει θετική έκβαση υπέρ της Εταιρείας.  

 

9. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 

31ης Μαρτίου2014, που θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 

Αθήνα, 29/05/2014 
 

Πρόεδρος & Διευθύνουσα 
Σύμβουλος 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος 

 
 
 
 

 
 
 

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου - Κοντογούρη 
Α.Τ. Χ- 217838 Α.Τ. Ν-154872 

  
  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 
 
 
 

Διονύσιος Α. Γουσέτης Κωνσταντίνος Γ. Καψιώτης 
Α.Τ. ΑΕ-518679 Α.Τ. ΑΚ-595748 
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