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ΟΜΙΛΟΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης Ιουνίου 2006
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου και της Εταιρείας είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
Α.Ε.» την 23η Αυγούστου 2006 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου
και
έχουν
αναρτηθεί
στο
διαδίκτυο,
στη
διεύθυνση
www.naftemporiki.gr/investors. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του
Ομίλου και της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν
απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις.

ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2006
Ισολογισμός (Ατομικός και Ενοποιημένος)
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως περιόδου (Ατομική και
Ενοποιημένη)
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Ομίλου
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ατομική και Ενοποιημένη)
Πληροφορίες Ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
2. Σημαντικές λογιστικές αρχές
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4. Σημαντικές Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
5. Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π.
6. Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες
7. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
9. Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες
10. Μετοχικό Κεφάλαιο
11. Εμπράγματα βάρη
12. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

3
4
5
6
7
8
9
9
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18

2

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ. 210 5198000
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης Ιουνίου 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»
Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες Ατομικές και Ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ”H NAYTEΜΠΟΡΙΚΗ –Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.” της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου
2006.
Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο
Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.
Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των
θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας
συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι
ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης
ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης
επί των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει
έκθεση ελέγχου.
Βασιζόμενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις
διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ώστε
να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της
επισκόπησης εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο Νο 12 που παρατίθεται
στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής εταιρείας καθώς και των
ενοποιημένων εταιρειών για συγκεκριμένες χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων
φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 147 61
ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Όμιλος
30.06.2006

Η Εταιρεία

31.12.2005

30.06.2006

31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια

15.556.700,25

11.395.957,57

12.306.295,94

11.395.957,43

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

556.713,50

556.713,50

556.713,50

556.713,50

Διαφορές ενοποίησης
Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις

439.765,35

2.919,15

0,00

0,00

0,01

0,01

225.339,88

241.537,83

Συμμετοχές

513.573,60

513.573,60

3.416.807,60

572.537,60

Λοιπές απαιτήσεις

15.211,48

13.451,34

11.932,37

12.981,79

17.081.964,19

12.482.615,17

16.517.089,29

12.779.728,15

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα

32.341,36

18.884,57

19.195,11

18.884,57

Πελάτες

7.793.143,34

4.410.725,10

7.598.562,63

4.371.617,05

Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
που αποτιμώνται στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά Διαθέσιμα και
ισοδύναμα

3.480.290,94

3.608.346,95

3.634.739,27

3.606.658,71

655.734,80

889.731,38

655.734,80

889.731,38

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων

3.256.306,46

4.180.498,08

3.227.805,22

4.160.602,10

15.217.816,90

13.108.186,08

15.136.037,03

13.047.493,81

32.299.781,09

25.590.801,25

31.653.126,32

25.827.221,96

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
αποδιδόμενα στους μετόχους
της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο

7.180.584,00

7.180.584,00

7.180.584,00

7.180.584,00

Υπέρ το άρτιο

4.832.733,68

4.832.733,68

4.832.733,68

4.832.733,68

Αποθεματικά κεφάλαια

3.854.582,12

3.551.726,98

3.854.582,12

3.557.256,43

Αποτελέσματα εις νέον

5.031.788,23

6.100.441,22

5.109.375,83

6.341.979,04

Αποτελέσματα περιόδου

1.708.062,19

0,00

2.114.907,28

0,00

22.607.750,22

21.665.485,88

23.092.182,91

21.912.553,15

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος Φόρος
Εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζομένους
Επιχορηγήσεις περιουσιακών
στοιχείων

188.186,10

5,06

0,00

0,00

22.795.936,32

21.665.490,94

23.092.182,91

21.912.553,15

1.526.254,80

889.109,47

886.364,92

889.109,47

518.458,62

429.962,06

488.891,47

429.962,06

214.155,45

0,00

214.155,45

0,00

2.258.868,87

1.319.071,53

1.589.411,84

1.319.071,53

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

5.393.768,82

1.772.388,84

5.212.266,23

1.761.747,34

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος

1.603.617,80

828.764,78

1.554.976,90

828.764,78

36.944,03

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης
και Υποχρεώσεων

210.645,25

5.085,16

204.288,44

5.085,16

7.244.975,90

2.606.238,78

6.971.531,57

2.595.597,28

9.503.844,77

3.925.310,31

8.560.943,41

3.914.668,81

32.299.781,09

25.590.801,25

31.653.126,32

25.827.221,96
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Ο Όμιλος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου Εξαμήνου 2006
1/1-30/06/2006
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

1/4-30/06/2006

1/1-30/06/2005

1/4-30/06/2005

9.091.952,31

6.307.841,85

8.188.547,66

5.542.944,65

(4.158.512,90)

(2.343.356,11)

(3.417.184,47)

(1.847.147,69)

4.933.439,41

3.964.485,74

4.771.363,19

3.695.796,96

221.784,96

80.933,24

303.920,96

193.335,74

Έξοδα Διαθέσεως

(1.360.502,87)

(735.848,03)

(1.330.307,08)

(676.796,96)

Έξοδα Διοικήσεως

(801.413,47)

(407.199,27)

(708.812,14)

(335.732,35)

Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)

(372.003,70)

(52.962,07)

(257.509,56)

(246.783,82)

(11.940,58)

(8.093,34)

(3.143,99)

(1.448,94)

Κέρδος (ζημία) προ φόρου

2.609.363,75

2.841.316,27

2.775.511,38

2.628.370,63

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημιά)
μετά
από φόρους

(915.919,89)

(901.555,10)

(935.118,98)

(882.605,73)

1.693.443,86

1.939.761,17

1.840.392,40

1.745.764,90

1.708.062,19

1.942.961,82

1.840.395,11

1.745.772,67

(14.618,33)

(3.200,65)

(2,71)

(7,77)

0,0714

0,0812

0,0769

0,0730

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη (ζημιές) κατά μετοχή

Η Εταιρεία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου εξαμήνου 2006
1/1-30/06/2006
Πωλήσεις
Κόστος Πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

1/4-30/06/2006

1/1-30/06/2005

1/4-30/06/2005

8.855.002,43

6.154.104,57

8.184.460,45

5.543.467,44

(3.866.412,85)

(2.158.269,51)

(3.401.149,97)

(1.835.031,69)

4.988.589,58

3.995.835,06

4.783.310,48

3.708.435,75

186.127,59

40.027,79

303.920,96

193.335,74

Έξοδα Διαθέσεως

(1.422.022,12)

(789.118,13)

(1.329.919,89)

(676.501,97)

Έξοδα Διοικήσεως

(706.658,89)

(363.833,35)

(694.028,82)

(329.028,35)

(75.538,83)

(69.020,81)

(108.277,74)

(97.552,00)

Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)

(9.544,38)

(5.861,41)

(3.112,49)

(1.421,94)

Κέρδος (ζημία) προ φόρου

2.960.952,95

2.808.029,15

2.951.892,50

2.797.267,23

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (ζημιά)
μετά
από φόρους

(846.045,67)

(831.680,88)

(935.118,98)

(882.605,73)

2.114.907,28

1.976.348,27

2.016.773,52

1.914.661,50

0,0884

0,0826

0,0843

0,0800

Κέρδη (ζημιές) κατά μετοχή
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Ο Όμιλος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

7.180.584,00

4.832.733,68

Αποθεματικά
Εύλογης
Αξίας

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

3.967.134,45

2.485.567,33

2.435.338,00

20.901.357,46

0,00

20.901.357,46

1.840.395,11

1.840.395,11

(2,71)

1.840.392,40

(1.124.958,16)

(1.124.958,16)

(1.124.958,16)

(132.848,67)

(132.848,67)

(132.848,67)

258.279,15

258.279,15

7,27

258.286,43

2.485.567,33

3.276.205,43

21.742.224,89

4,56

21.742.229,46

Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Υπόλοιπο την
1.1.2005
Αποτελέσματα
περιόδου 1/130/06/2005
Διανεμηθέντα
μερίσματα
Αναμόρφωση
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Κονδύλια
αναγνωριζόμενα
απευθείας στην
καθαρά θέση
Καθαρά Θέση
την 30.06.2005

7.180.584,00

4.832.733,68

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
Εύλογης
Αξίας

Αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

7.180.584,00

4.832.733,68

3.967.134,45

3.551.726,98

2.133.306,77

21.665.485,88

5,06

21.665.490,94

Αποτελέσματα
περιόδου 1/130/6/2006

1.708.062,19

1.708.062,19

(14.618,33)

1.693.443,86

Διανεμηθέντα
μερίσματα

(933.475,92)

(933.475,92)

(933.475,92)

(1.801,60)

(1.801,60)

(1.801,60)

297.325,69

(297.325,69)

0,00

0,00

5.529,45

163.950,22

169.479,67

202.799,37

372.279,04

3.854.582,12

2.772.715,97

22.607.750,22

188.186,10

22.795.936,32

Υπόλοιπο την
1.1.2006

3.967.134,45

Αναμόρφωση
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Μεταφορά σε
αποθεματικά
(διάθεση
αποτελεσμάτων)
Κονδύλια
αναγνωριζόμενα
απευθείας στην
καθαρά θέση
Καθαρά Θέση
την 30.06.2006

7.180.584,00

4.832.733,68

3.967.134,45

Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
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Η Εταιρεία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την
01/01/2005
Αποτέλεσμα
περιόδου 1/130/06/2005

7.180.584,00

Υπέρ το άρτιο
4.832.733,68

Αποθεματικά
Εύλογης
Αξίας

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

3.967.134,45

2.485.567,33

2.676.875,83

21.142.895,29

2.016.773,52

2.016.773,52

(1.124.958,16)

(1.124.958,16)

(132.848,67)

(132.848,67)
21.901.861,98

Διανεμηθέντα
μερίσματα
Αναμόρφωση
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Καθαρά θέση την
30/06/2005

7.180.584,00

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την
01/01/2006
Αποτελέσματα
περιόδου 1/130/06/2006

7.180.584,00

4.832.733,68

Υπέρ το άρτιο
4.832.733,68

3.967.134,45

2.485.567,33

3.435.842,52

Αποθεματικά
Εύλογης
Αξίας

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

3.967.134,45

3.557.256,43

2.374.844,59

21.912.553,15

2.114.907,28

2.114.907,28

(933.475,92)

(933.475,92)

(1.801,60)

(1.801,60)

297.325,69

(297.325,69)

0,00

3.854.582,12

3.257.148,66

23.092.182,91

Διανεμηθέντα
μερίσματα
Αναμόρφωση
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Μεταφορά σε
αποθεματικά
Καθαρά Θέση την
30/06/2006

7.180.584,00

4.832.733,68

Σύνολο

3.967.134,45

Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ο Όμιλος
1/1-30/06/2006

Η Εταιρεία
1/1-30/06/2005

1/1-30/06/2006

1/1-30/06/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

2.609.363,75

2.775.511,38

2.960.952,95

2.951.892,50

Αποσβέσεις

108.913,40

90.068,10

91.876,62

90.068,10

Προβλέψεις

439.097,45

67.952,98

218.016,77

(81.278,84)

18.956,73

0,00

18.956,73

0,00

(46.500,57)

0,00

(46.500,57)

0,00

11.958,41

3.112,49

9.544,38

3.112,49

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,
κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμ. για μεταβ.
λ/σμών κεφ. κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση)
αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

24.632,72

5.685,63

(310,54)

5.685,63

(2.764.683,48)

(3.614.646,21)

(3.126.374,51)

(3.652.109,90)

2.503.311,85

1.660.782,11

2.725.534,08

1.680.462,70

(11.958,40)

(3.112,49)

(9.544,38)

(3.112,49)

(266.208,29)

(211.865,99)

(233.680,31)

(211.865,99)

2.626.883,57

773.488,00

2.608.471,22

782.854,20

(2.844.270,00)

0,00

(2.844.270,00)

0,00

(1.023.296,13)

(1.349.373,34)

(1.002.215,13)

(1.349.373,34)

11.940,81

24.590,07

11.940,81

24.590,07

2.729,16

86.034,47

2.729,16

86.034,47

(3.852.896,16)

(1.238.748,80)

(3.831.815,16)

(1.238.748,80)

293.393,24

0,00

293.393,24

0,00

469,56

0,00

0,00

0,00

(2.846,18)

(720,93)

(2.846,18)

(720,93)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές Συμμετοχών
Αγορά ενσώματων και άϋλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Πώληση μετοχών
Λήψη δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

291.016,62

(720,93)

290.547,06

(720,93)

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

(934.995,97)

(465.981,73)

(932.796,88)

(456.615,53)

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης περιόδου

4.191.302,43

5.336.645,45

4.160.602,10

5.300.654,40

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης περιόδου

3.256.306,46

4.870.663,72

3.227.805,22

4.844.038,87
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Πληροφορίες των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
της 30.06.2006

1.

Γενικές πληροφορίες

Η μητρική εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» δραστηριοποιείται
στον εκδοτικό τομέα και συγκεκριμένα στην έκδοση ημερήσιας οικονομικής επιχειρηματικής
εφημερίδας με τον τίτλο «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». Στον Όμιλο πέραν της μητρικής εταιρείας
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες συμμετοχές με τα αντίστοιχα ποσοστά :
Εταιρεία
ΑΙΜΟΣ ΑΕ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
-ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ
ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Αθήνα

Σύμβουλοι επενδύσεων
Γραφικές τέχνες –
Εκτυπώσεις

92,01%

Μέθοδος
ενοποίησης
Ολική
ενοποίηση
Ολική
ενοποίηση

Αθήνα

Οργάνωση συνεδρίων

35%

Καθαρής θέσης

Έδρα
Αθήνα

Δραστηριότητα

%
συμμετοχής
99,99%

Οι παραπάνω εταιρείες συμπεριλήφθησαν για πρώτη φορά στην ενοποίηση στη χρήση 2006.
Η εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ -ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ εξαγοράσθηκε τη 16η Φεβρουαρίου
2006 αντί του ποσού των 2.844.270,00 € με έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της
21ης Δεκεμβρίου 2005.
Η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»- έχει την μορφή της
Ανωνύμου Εταιρείας, και έχει έδρα στην Αθήνα, Λένορμαν 205, Τ.Κ. 104 42.
Το site της εταιρίας 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 Αθηνών (κλάδος «ΕκδόσειςΕκτυπώσεις» )
Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 23η
Αυγούστου 2006.

2.

•

Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (εφεξής «ΔΠΧΠ») τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004.
Η μητρική εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και
κατάρτιζε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τον Ελληνικό Εμπορικό νόμο 2190/1920 και
την ισχύουσα νομοθεσία, οι δε θυγατρικές μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2005. Από την 1η Ιανουαρίου
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2005 και στο εξής, η μητρική εταιρεία με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1606/2002 και βάσει
του νόμου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3301/2004) συντάσσει και
δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί για τη σύνταξη των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και την 31.12.2004, των δε θυγατρικών έως 31.12.2005. Τα
πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τα ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του
2004 της μητρικής επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ
λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις.
•

Ενοποίηση

1) Θυγατρικές
Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο
του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. Η ύπαρξη ενδεχόμενων
δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη
όταν ο Όμιλος αξιολογεί το κατά πόσο έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία που ο έλεγχος τους μεταβιβάζεται
στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η
λογιστική μέθοδος εξαγοράς χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς των θυγατρικών. Το
κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισμα των τρεχουσών αξιών, κατά την
ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που
εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε
κόστους που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αποκτώμενα στοιχεία του ενεργητικού, οι
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους
κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας. Η
διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της τρέχουσας αξίας της καθαρής θέσης της
θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία. Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι
μικρότερο από την τρέχουσα αξία της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η
διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές , τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τα μη πραγματοποιημένα
κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, απαλείφονται . Οι
μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται επίσης, αλλά λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη
απομείωσης του στοιχείου που μεταβιβάστηκε.
2) Συγγενείς
Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μικρότερο
του μισού των δικαιωμάτων ψήφων και ασκεί ουσιώδη επιρροή.
Οι συγγενείς ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
•

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός
τομέας θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του Ομίλου διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις
πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγω εντός της Ελλάδος και θεωρούνται ως ένας
γεωγραφικός τομέας.
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• Συναλλαγματικές μετατροπές
α) Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου αποτιμώνται με χρήση του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(λειτουργικό νόμισμα). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το
λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου.
β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση
των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες
από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως
και κατά την ημερομηνία της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις
υπάρχουσες ισοτιμίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές
από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στη εύλογη αξία τους θεωρούνται ως
τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης
αξίας.
•

Ενσώματα πάγια

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, ο λοιπός εξοπλισμός και τα
μεταφορικά μέσα αποτιμώνται στην αξία κτήσεώς τους μείον τις αποσβέσεις. Μεταγενέστερες
δαπάνες καταχωρούνται σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων μόνον αν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος
τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι γενόμενες επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στη εύλογη αξία τους. Η αποτίμηση αυτών διενεργείται
σε εύλογο χρόνο και προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές.
Αυξήσεις στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων που προκύπτουν από αναπροσαρμογές
στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε «Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων». Μειώσεις στη
λογιστική αξία φέρονται σε μείωση του αποθεματικού, εφόσον στο παρελθόν είχε σχηματιστεί
τέτοιο αποθεματικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της αξίας πέραν του
αποθεματικού καθώς και μειώσεις στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία
δεν υπάρχει αποθεματικό αναπροσαρμογής καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έξοδο.
Η απόσβεση λογίζεται στις αναπροσαρμοσμένες αξίες των παγίων και μεταφέρεται στα
αποτελέσματα. Σε περίπτωση πώλησης ενός παγίου που έχει υποστεί αναπροσαρμογή
αξίας, το υπόλοιπο υπεραξίας που εμφανίζεται στο σχετικό λογαριασμό αποθεματικού και
αφορά αυτό το πάγιο, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων ενσώματων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωής τους που έχει ως
εξής :
Ενσώματα Πάγια
Κτίρια
Μηχανήματα –
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Λοιπός Εξοπλισμός

Ωφέλιμη Ζωή
35 - 57 έτη
3 - 8 έτη
5 έτη
3 - 5 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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•

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται
υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών
καταστάσεων. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο
για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα
περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών
ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
•

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με
σκοπό την κερδοσκοπία (χρεόγραφα).

β) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιορισμένες πληρωμές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές.
Δημιουργούνται όταν ο όμιλος δίδει χρήματα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει
πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων.
Οι απαιτήσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν
να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα
ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού (συμμετοχές).
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της
εμπορικής συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον των
άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες
στη συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές
καταχωρούμενες
στα
αποτελέσματα.
Τα
διαθέσιμα
για
πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην αξία κτήσεως. Κατά την πώληση
ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα
αποτελέσματα.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για τα
μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών
αποτίμησης όπως προεξόφληση μελλοντικών ταμιακών ροών και μοντέλα αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης.
Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν
ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η
σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
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απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους
κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
δ) Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές, καθορισμένη
λήξη και ο όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
•

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Κόστος
δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεμάτων. Το κόστος των ετοίμων
προϊόντων περιλαμβάνει τα κόστη αναλώσεως πρώτων και βοηθητικών υλών, το άμεσο
εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών βιομηχανικών εξόδων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
•

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των τυχόν ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει
αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.
•

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις
όψεως - προθεσμίας και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
•

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε μείωση
του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της Διαφοράς υπέρ το άρτιο. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την
έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των
επιχειρήσεων αυτών.
•

Δανεισμός

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην τρέχουσα αξία τους, οπού και
περιλαμβάνονται τα τραπεζικά έξοδα και προμήθειες. Στις περιόδους που ακολουθούν οι
δανειακές υποχρεώσεις απεικονίζονται στο αναπόσβεστο ποσό με την χρησιμοποίηση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Όποια διαφορά προκύψει μεταξύ των εισπράξεων
(καθαρών από έξοδα συναλλαγών) και της αξίας εξόφλησης καταχωρείται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια του δανεισμού.
•

Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους
προβλεπόμενους όρους.
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Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του
λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μια περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση με
τα έξοδα που προορίζονται να καλύψουν.
Οι
κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων,
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη
ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων.
•

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

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 περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία
προβλέπεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
κατά την ημερομηνία της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
•

Παροχές στο προσωπικό

Α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
Β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο
κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσματα στην
περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με
την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το εκτιμώμενο μέσο σταθμικό επιτόκιο
3,96%.
Γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
•

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις
καταχωρούνται όταν:
α) Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος.
β) Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης
γ) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα
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•

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών και της παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από φόρους και εκπτώσεις. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται α) όταν η μητρική Εταιρεία παραδίδει τις εφημερίδες
στους πελάτες, μέσω πρακτορείων, με την εκκαθάριση του πρακτορείου β) όταν παραδίδει
τις εφημερίδες σε συνδρομητές με την είσπραξη της συνδρομής και γ) τα έσοδα διαφημίσεων
και λοιπών καταχωρήσεων με την έκδοση των τιμολογίων.
β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο
να τα χορηγεί.
•

Μισθώσεις

Δεν υφίστανται χρηματοδοτικές μισθώσεις.
•

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
•

Γνωστοποιήσεις συγκριτικών αναμορφώσεων

Αναφέρονται αν υπάρχουν.
•

Νέα πρότυπα και διερμηνείες

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών, έχουν
ήδη εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερμηνειών των οποίων η εφαρμογή
είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και
εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται παρακάτω). Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση
αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών έχει ως εξής:
¾ ΔΠΧΠ 7 «Γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών μέσων» : το πρότυπο αυτό
έχει υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η
Ιανουαρίου 2007 και μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες
γνωστοποιήσεις αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα.
¾ ΔΕΕΧΠ 4 «Προσδιορισμός εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει
χρηματοοικονομική μίσθωση» : η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην
εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της καταστάσεις.
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¾ ΔΕΕΧΠ 5 «Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση
παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης» : η διερμηνεία
αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της
καταστάσεις
¾ ΔΕΕΧΠ 7 «Εφαρμογή της μεθόδου μετατροπής ΔΛΠ 29» : η διερμηνεία αυτή
δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές της
καταστάσεις

3.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία δεν έχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.
Οι χονδρικές πωλήσεις και καθώς και η παροχή υπηρεσιών γίνονται κυρίως σε πελάτες με
μειωμένο βαθμό απωλειών η δε είσπραξη αυτών γίνεται με μετρητά και μεταχρονολογημένες
επιταγές. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, λόγω σημαντικών ταμειακών
αποθεμάτων και ισοδυνάμων.
γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών
των επιτοκίων.
Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία δεν έχουν σημαντικό τραπεζικό δανεισμό και συνεπώς δεν
υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
δ) Κίνδυνος τιμής
Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία εκτίθενται σε μεταβολές της αξίας των συμμετοχικών τίτλων
που κατέχονται είτε για κερδοσκοπία είτε ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία.

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 τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με
τα ισχύοντα.
4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές.
Ο Όμιλος και η μητρική Εταιρεία προβαίνουν σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την
εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν
σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.
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5.

Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

5.1 Βάση για τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π

5.1.1 Εφαρμογή του ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.»
Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2005 είναι οι πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επιλέχθηκαν από την
Εταιρεία
α) Εύλογη αξία και τεκμαρτό κόστος
Ο Όμιλος επέλεξε να αποτιμήσει τα οικόπεδα και κτίρια στην εύλογη αξία τους ως κόστος
εκκίνησης την 01.01.2004, για δε άλλα ενσώματα πάγια επέλεξε την αξία κτήσης.
β) Παροχές στους εργαζομένους
Ο Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά την
01.01.2004
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολουθούνται από τη
μητρική Εταιρεία
Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ κατά την 01.01.2004 είναι συνεπείς με τις εκτιμήσεις που
έγιναν για την ίδια ημερομηνία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που υπάρχει απόδειξη ότι οι εκτιμήσεις αυτές ήταν εσφαλμένες. Τέτοιες
περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιμες ζωές των παγίων οι οποίες με το προηγούμενο καθεστώς
βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις.

6.

Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες

Kατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.

Επωνυμία

Έδρα

Περιουσιακά
στοιχεία

Υποχρεώσεις

Κύκλος
εργασιών

Ποσοστό
Κέρδη (ζημίες) συμμετοχής

31.12.2005
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.

Αθήνα

21.712.934,93

17.893.974,44

79.390.567,74

5%

770.237,13

Η συμμετοχή της κατά 5% στην Ανώνυμη Εταιρεία πρακτορεύσεως και διανομής ημερήσιου
και περιοδικού τύπου ΕΥΡΩΠΗ, έγινε με σκοπό την επίτευξη προσφορότερων όρων
διανομής της εφημερίδας, μέσω των συνεργιών που προέκυψαν από τη συμμετοχή μας στο
Πρακτορείο Ευρώπη, το οποίο διαθέτει μεγάλο δίκτυο σημείων πώλησης και άριστο
μηχανογραφικό εξοπλισμό, στοιχεία τα οποία συνέβαλαν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω
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των περιπτέρων, στη μείωση των επιστρεφόμενων εφημερίδων και μείωση του κόστους
διακίνησης των εφημερίδων προς τους συνδρομητές της επαρχίας.

7.

Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Η απαίτηση της μητρικής από τη θυγατρική ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ- ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.,
την ΑΙΜΟΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και την ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. στις 30.06.2006 ανέρχεται σε € 291.362,82, € 922,35 και € 996,22
αντίστοιχα .

8.

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Οι
υποχρεώσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές ΑΙΜΟΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. στις 30.06.2006 ήταν
αντίστοιχα € 13.652,68 και € 3.294,89.

9.

Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες

Ενδοεταιρικές συναλλαγές
Αγορές μητρικής από τη θυγατρική
ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ- ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.
Πληρωμή ενοικίων στη θυγατρική
ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ- ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.
Πωλήσεις της μητρικής προς τη θυγατρική ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ –
ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.
Πωλήσεις της μητρικής προς τη θυγατρική ΑΙΜΟΣ Α.Ε.
Λήψη υπηρεσιών της μητρικής από τη θυγατρική ΑΙΜΟΣ Α.Ε.
Αγορές μητρικής από τη θυγατρική
ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Πωλήσεις της μητρικής προς τη θυγατρική ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

10.

1.1.2006 – 30.6.2006
90.878,73
13.675,20
32,25
766,50
18.000,00
3.295,29
697,63

Μετοχικό κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας ανέρχεται σε 7.180.584,00 € και
διαιρείται σε 23.935.280 κοινές ονομαστικές (ΚΟ) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 € έκαστη.

11.

Εμπράγματα βάρη

Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

12.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Επιπλέον φόρος εισοδήματος μπορεί να καταλογισθεί από τις φορολογικές αρχές σε
περίπτωση φορολογικού ελέγχου για τα ανέλεγκτα έτη.
Ο Όμιλος έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές:

18

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ. 210 5198000
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης Ιουνίου 2006
•
•
•
•

Η Εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί
φορολογικά έως και το έτος 2003.
Η εταιρεία «ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ- ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά έως
και το έτος 2004.
Η εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά
έως και το έτος 2003.
Η εταιρεία «ΑΙΜΟΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και το έτος 2002.

Αθήνα, 23/8/2006

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου
Α.Τ. Χ- 217838

Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου
Α.Τ. Χ-091706

Ο Οικονομικός Σύμβουλος
Αθανάσιος Δ. Διαμάντης
Α.Τ. Χ-643090

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Κωνσταντίνος Γ. Καψιώτης
Α.Τ. Ι-928993
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