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Λέλνξκαλ 205, 104 42 Αζήλα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε
Σεο πεξηόδνπ από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30ε Ινπλίνπ 2011

H παξνύζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007
θαη έρεη εγθξηζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ – Π.
ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.» ζηηο 26/8/2011. Η παξνύζα δεκνζηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζην
δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.naftemporiki.gr./investors.

1

Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ. 210 5198000
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη πεπιόδος 1ηρ Ιανοςαπίος – 30ηρ Ιοςνίος 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

ειίδα
3
5
14
17

A. Γειώζεηο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
B. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γ. Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ
Γ1. Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηόδνπ 01/01/2011 – 30/06/2011
Γ2. εκεηώζεηο επί ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ 01/01/201130/06/2011
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
Βάζε παξνπζίαζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη ππνζέζεηο
Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ
Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
6.1 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.2 Λνηπά αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.3 πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο
6.4 Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
6.5 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
6.6 Λνηπέο απαηηήζεηο
6.7 Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα
6.8 Μαθξνπξόζεζκα Γάλεηα
6.9 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθά ππνρξεώζεηο
6.10 Πξνβιέςεηο απνδεκείσζεο πξνζσπηθνύ
6.11 Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
6.12 Λνηπέο πξνβιέςεηο
6.13 Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
6.14 Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
6.15 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
7.1 Πσιήζεηο
7.2 Κόζηνο πσιήζεσλ
7.3 Λνηπά έζνδα
7.4 Έμνδα δηάζεζεο
7.5 Έμνδα δηνίθεζεο
7.6 Λνηπά έμνδα
7.7 Απνζβέζεηο
7.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
7.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
7.10 Φόξνο εηζνδήκαηνο
7.11 Κέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή
7.12 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
7.13 Κόζηνο κηζζνδνζίαο θαη αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
πλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κέξε
Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
εκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο

22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
32
32
32
33
34
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
39
41
41
42
42

2

Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ. 210 5198000
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη πεπιόδος 1ηρ Ιανοςαπίος – 30ηρ Ιοςνίος 2011

Α. ΓΗΛΩΔΙ ΜΔΛΩΝ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007)
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ
Α.Δ.»
Δηξήλε Γ. Αζαλαζηάδνπ, Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Αγγέια Γ. Κνληνγνύξε, Αληηπξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Μαξηέηηα Γ. Αζαλαζηάδνπ, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο
ππό ηελ σο άλσ ηδηόηεηά καο, εηδηθώο πξνο ηνύην νξηζζέληεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο
Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.»,
δειώλνπκε θαη βεβαηώλνπκε κε ηελ παξνύζα όηη εμ όζσλ γλσξίδνπκε όηη:
1. Οη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ – Π.
ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.»,. γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2011 έσο 30.06.2011 νη νπνίεο
θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα ινγηζηηθά πξόηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο
Δηαηξείαο θαζώο θαη ηεο ζπγγελνύο εηαηξείαο ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3556/07.
2. Η εμακεληαία έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2011 έσο 30.06.2011
απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ λ.3556/07.

Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2011

Οη Γεινύληεο

Δηξήλε Γ. Αζαλαζηάδνπ

Μαξηέηηα Γ. Αζαλαζηάδνπ

Αγγέια Γ. Κνληνγνύξε

Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Αληηπξόεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
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Β. ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
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ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1/1-30/6/2011

Η παξνύζα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν
01.01.2011 έσο 30.06.2011 θαη είλαη ζύκθσλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ91Α΄/30.4.2007) θαη ηηο
απνξξένπζεο από ηνλ λόκν απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Ο ζθνπόο ηεο Έθζεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ :
1. Γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο
θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, θαζώο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
2. Γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α΄
εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο
εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
3. Γηα ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ γηα ηελ
Δηαηξεία ζηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2011 (1/731/12/2011).
4. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμύ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξώλ, ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 24.

Απνινγηζκόο A’ Eμακήλνπ 2011
Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 κεηώζεθαλ θαηά
22,05% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2010. Απηό νθείιεηαη αθελόο ζηελ
κείσζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ εζόδσλ από
εθηππώζεηο εθεκεξίδσλ ηξίησλ αθνύ από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 ζηακάηεζε ε
εθηύπσζε ηεο εθεκεξίδαο «ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΗ».
Σα δηνηθεηηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο κεηώζεθαλ θαηά 3,37% ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν θαη αλήιζαλ ζε 932,17 ρηι επξώ από 964,69ρηι
επξώ.
Σα έμνδα δηάζεζεο είλαη κεησκέλα θαηά 3,24% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε
πεξπζηλή πεξίνδν θαη αλήιζαλ ζε 1.318,13 ρηι επξώ από 1.362,22ρηι επξώ.
Σν Υξεκαηννηθνλνκηθό Κόζηνο ηεο πεξηόδνπ κεηώζεθε θαηά 37,62% έλαληη ηεο
αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2010 θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα
Αλέξρεηαη δε ζε 47,48ρηι. επξώ έλαληη 76,12ρηι. επξώ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ
ηνπ 2010.
Οη πάζεο θύζεσο ακνηβέο θαη απνιαβέο πξνζσπηθνύ απνηεινύλ ην 56,6% ηνπ
ζπλόινπ ησλ εμόδσλ ελώ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ παξέκεηλε ζρεδόλ
ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2010.
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Καηά κέζν όξν ην πξώην εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε κέζε πίζησζε πξνο
ηνπο πειάηεο αλήιζε ζηηο 135 εκέξεο έλαληη 129 εκεξώλ ην 2010.
Σα απνηειέζκαηα απηά επηηεύρζεθαλ κέζα ζε έλα θιίκα δπζκελέο γηα ηνλ θιάδν
ησλ έληππσλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηόζν ζηε ρώξα καο όζν θαη δηεζλώο, ην νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη από πησηηθέο ηάζεηο ζηελ αλαγλσζηκόηεηα θαη ζηελ θπθινθνξία
θαη από επηβξάδπλζε ζην κέησπν ηεο δηαθήκηζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νινέλα
θαη απμαλόκελε επηξξνή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ζηε δηακόξθσζε ησλ
απνηειεζκάησλ. Ο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη από πςειό βαζκό εληάζεσο εξγαζίαο
θαη σο εθ ηνύηνπ ην απμαλόκελν θόζηνο εξγαζίαο ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά
θαη επεξεάδεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηα απνηειέζκαηα.
Δπίζεο, ε ζπλερηδόκελε ηζρπξνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ (internet), σο ελαιιαθηηθό
κέζν ελεκέξσζεο ζηελ αγνξά, αζθεί έληνλεο πηέζεηο ζηα παξαδνζηαθά κέζα
ελεκέξσζεο, όπσο είλαη νη εθεκεξίδεο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ αλαγλσζηκόηεηα, ηελ θπθινθνξία ηνπο θαη ηειηθά ηα νηθνλνκηθά ηνπο
απνηειέζκαηα.
Παξόιν ην δύζθνιν θιίκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θιάδν ησλ έληππσλ κέζσλ
ελεκέξσζεο, ε "Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ."
ζπλερίδεη λα απνιακβάλεη ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθώλ
εθεκεξίδσλ από πιεπξάο αλαγλσζηκόηεηαο θαη λα δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε
ζε επηκέξνπο ηνκείο. Η ελδπλάκσζε ηεο ζηξαηεγηθήο παξνπζίαο ηεο εθεκεξίδαο
ζην δηαδίθηπν ζπλερίδεη λα απνηειεί πξνηεξαηόηεηα ηεο Δηαηξείαο, γεγνλόο ην
νπνίν επηβξαβεύεηαη από ηελ αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο πνπ απνιακβάλεη ν
δηαδηθηπαθόο ηόπνο ηεο εθεκεξίδαο (www.naftemporiki.gr) θαη από ηελ
αληίζηνηρε αύμεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ εζόδσλ ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα. Η
ελίζρπζε ηεο ηζηνζειίδαο, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθώλ σθειεηώλ πνπ πξνζδίδεη ζηελ
Δηαηξεία, έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην γεγνλόο, όηη ε εκπνξηθή επσλπκία
(brand name) «ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ», έρεη επεθηαζεί ζε νκάδεο πιεζπζκνύ, ηηο
νπνίεο κε ηελ εθεκεξίδα θαη κόλν, απηό δελ ήηαλ εθηθηό λα ζπκβεί.
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ην πξώην εμάκελν
ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο "Η
ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.", πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011 παξόληεο ήηαλ ελλέα (9) κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύζαλ
20.852.168 κεηνρέο, δειαδή πνζνζηό 87,11% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνύ
θεθαιαίνπ. Η Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απηή απνθάζηζε:
1. Σελ έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από
1.1.2010 έσο 31.12.2010 κεηά ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ-Λνγηζηώλ. (Πνζνζηό έγθξηζεο 100%
ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν 20.852.168).
2. Σελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ
Διεγθηώλ-Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε από
1.1.2010 έσο 31.12.2010. (Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο
20.852.168 ζε ζύλνιν 20.852.168).
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3. Σελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ε ζεηεία ηνπ νπνίνπ είλαη δηεηήο
παξαηεηλόκελε απηνδηθαίσο κέρξη ηελ πξώηε πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη ή ζα
ζπγθιεζεί κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ην νπνίν απαξηίδεηαη από ηνπο εμήο:
Δηξήλε Αζαλαζηάδνπ, Δθηειεζηηθό κέινο
Αγγέια Αζαλαζηάδνπ-Κνληνγνύξε, Δθηειεζηηθό κέινο
Μαξηέηηα Αζαλαζηάδνπ, Δθηειεζηηθό κέινο
Αληώλε Παπαγηαλλίδε, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο
Νηθόιαν Πηκπιή, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο
Αληώλε Γθνξηδή, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο
Γεώξγην Κνξνκειά, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό κέινο
(Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν
20.852.168).
4.Σελ εθινγή ηξηκεινύο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ αξζ.37 ηνπ Ν.3693/2008, ε
νπνία απνηειείηαη από ηνπο εμήο :
- Γεώξγην Κνξνκειά, Πξόεδξν (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο)
- Αληώλην Παπαγηαλλίδε, Μέινο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο)
- Νηθόιαν Πηκπιή, Μέινο (αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο)
(Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν
20.852.168).
5. Σελ εθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ θαη αλαπιεξσηώλ απηώλ γηα ηε
ρξήζε 2011 από ηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ERNST&YOUNG.
Δηδηθόηεξα, ηαθηηθόο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο εμειέγε ν θ. Ισάλλεο
Φπρνπληάθεο (Α.Μ.ΟΔΛ: 20161) θαη αλαπιεξσκαηηθόο ν Οξθσηόο Διεγθηήο
θ. Νηθόιανο Αξγπξνύ (Α.Μ.ΟΔΛ: 15511). Δπίζεο εγθξίζεθε ε ακνηβή ηνπο ζην
πνζό ησλ 29.960 επξώ. (Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο
20.852.168 ζε ζύλνιν 20.852.168).
6. Σελ έγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε 1.1.2010 έσο 31.12.2010 θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920, όπσο
ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ζπλνιηθό πνζό δέθα πέληε ρηιηάδσλ (15.000€) επξώ σο
ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πξνεγνύκελεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θ. Αλδξέα-Θσκά
Αθάβαινπ. (Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε
ζύλνιν 20.852.168).
7. Σελ Πξνέγθξηζε ησλ ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα
ηε ρξήζε 1.1.2011 έσο 31.12.2011 θαη’ άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ Κ.Ν.2190/1920,
όπσο ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα ζπλνιηθό πνζό νθηώ ρηιηάδσλ (8.000€) επξώ σο
ακνηβή ηνπ λένπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θ. Γεώξγηνπ Κνξνκειά.
(Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν
20.852.168).
8. Σελ έγθξηζε γηα δεκηνπξγία έθηαθηνπ εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ
πνζνύ 388.602,55 € από ην ππόινηπν θεξδώλ εηο λέσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο ηεο εγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.3299/04 (άξζξν 3,
παξάγξαθνο 1, πεξίπησζε ε, ππνπεξίπησζε ix), ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε
ππαγσγήο 3880/ΓΒΔ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΔΚ 802/10-05-2011). Σν
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ζπγθεθξηκέλν πνζό ζα εκθαλίδεηαη ζε μερσξηζηό ινγαξηαζκό ζηα ινγηζηηθά
βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη δελ ζα κπνξεί λα δηαλεκεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε
πεληαεηίαο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο
Οινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. (Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ
παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν 20.852.168).
9. Σελ έγθξηζε γηα δεκηνπξγία έθηαθηνπ εηδηθνύ θνξνινγεζέληνο απνζεκαηηθνύ
πνζνύ 1.820.000€ από ην ππόινηπν θεξδώλ εηο λέσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο ηεο ππνβιεζείζαο εηδηθήο επέλδπζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ 3299/04 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία ησλ
Δηδηθώλ Δπελδύζεσλ (άξζξν 3, §1, πεξίπησζε [ε], ππνπεξίπησζε [viii]) κε
αξηζκό πξσηνθόιινπ 4451/19-3-2009. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζό ζα εκθαλίδεηαη ζε
μερσξηζηό ινγαξηαζκό ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Δηαηξείαο θαη δελ ζα κπνξεί λα
δηαλεκεζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο Οινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.
(Πνζνζηό έγθξηζεο 100% ησλ παξηζηακέλσλ, κεηνρέο 20.852.168 ζε ζύλνιν
20.852.168).
Δπίζεο ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ην νπνίν εθιέρηεθε από ηελ Σαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο "Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ
& ΙΑ Α.Δ.", ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα ηελ 24ε Ινπλίνπ 2011. Η ζύλζεζε ηνπ
λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:
- Δηξήλε Γ. Αζαλαζηάδνπ, Πξόεδξνο ηνπ Γ.., (εθηειεζηηθό κέινο)
- Αγγέια Γ. Αζαλαζηάδνπ ζύδπγνο Ρνδόιθνπ Κνληνγνύξε, Αληηπξόεδξνο ηνπ
Γ.., (εθηειεζηηθό κέινο)
- Μαξηέηηα Γ. Αζαλαζηάδνπ, Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο, (εθηειεζηηθό κέινο)
- Αληώλεο Γθνξηδήο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
- Αληώλεο Παπαγηαλλίδεο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
- Νηθόιανο Πηκπιήο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
- Γεώξγηνο Κνξνκειάο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο
Η ζεηεία ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο παξαηεηλόκελε
απηνδηθαίσο κέρξη ηελ πξώηε πλέιεπζε πνπ ζα ζπλέιζεη ή ζα ζπγθιεζεί κεηά
ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ .
Μέζα ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 ε Δηαηξεία ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3299/2004, γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο, κε ην θίλεηξν ηεο
επηρνξήγεζεο, πνζνύ πεληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ
νγδόληα επηά Δπξώ θαη πελήληα ελλέα ιεπηώλ (564.687,59 €), ήηνη πνζνζηνύ
30% πνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ,
ζπλνιηθήο δαπάλεο ελόο εθαηνκκπξίνπ νθηαθνζίσλ νγδόληα δύν ρηιηάδσλ
δηαθνζίσλ ελελήληα ελόο επξώ θαη ελελήληα επηά ιεπηώλ (1.882.291,97 €).
Δπίζεο κέζα ζην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 ε Δηαηξεία ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3299/2004, γηα ηελ ελίζρπζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο, κε ην θίλεηξν ηεο
επηρνξήγεζεο, πνζνύ 158.613,29 €, ήηνη πνζνζηνύ 30% πνπ αθνξά ζε
Δπελδπηηθά ζρέδηα γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε λέσλ ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ
απηνκαηνπνίεζεο
δηαδηθαζηώλ
θαη
κεραλνξγάλσζεο
απνζεθώλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλαγθαίνπ ινγηζκηθνύ γηα ηελ δεκηνπξγία
επέθηαζε ή θαη αλάπηπμε ζηνλ ρώξν ηνπ βηνκεραλνζηαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ
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εθζπγρξνληζκνύ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 528.710,96 €.
Οη αλσηέξσ επελδύζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί ζηε ρξήζε 2010.
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 μεθίλεζε κία λέα δξαζηεξηόηεηα ηεο Ναπηεκπνξηθήο
ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα webinars. Πξόθεηηαη γηα ζεκηλάξηα online ηα νπνία
απεπζύλνληαη ζε όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη ζέινπλ λα είλαη ελήκεξνη ζε
ζέκαηα αηρκήο ζηνπο ηνκείο «marketing», «management», «sales», «credit
finance» θαη «operations». Παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηα παξαθνινπζήζεη ν
ελδηαθεξόκελνο από ηνλ ρώξν ηνπ (γξαθείν ή ζπίηη) ρσξίο ηελ αλάγθε θακίαο
κεηαθίλεζεο. Γελ απαηηείηαη εηδηθόο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο, απιώο ζύλδεζε
ζην δηαδίθηπν.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2011 ε Δηαηξεία, ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ ηεο γηα κείσζε
ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο, κεηέθεξε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηόο ηεο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ νδό Γξαγαηζαλίνπ 8 ζηελ Αζήλα ζηα
ηδηόθηεηα θεληξηθά ηεο γξαθεία (έδξα) πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Λέλνξκαλ 205
ζηελ Αζήλα, ρσξίο λα επεξεαζηνύλ θαη’ειάρηζην νη πσιήζεηο ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο νη νπνίεο ζπλερίδνληαη θαλνληθά από ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο.
Σνλ Ινύλην ε Δηαηξεία ζύλαςε ζπκβάζεηο εθηύπσζεο -ζηηο παξαγσγηθέο ηεο
εγθαηαζηάζεηο- κε ηελ εθεκεξίδα ΠΡΧΣΑΘΛΗΣΗ θαη κε ηελ εθεκεξίδα
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ. Η πξώηε είλαη εκεξήζηα αζιεηηθή εθεκεξίδα ε νπνία
θπθινθνξεί ζε όιε ηε ρώξα θαη ε δεύηεξε είλαη εκεξήζηα ηζηνξηθή εθεκεξίδα
ζηε Πάηξα θαη ε νπνία θπθινθνξεί πάλσ από 100 έηε. Η αλάιεςε ησλ 2 λέσλ
εξγαζηώλ εθηύπσζεο, ζα ζπκβάιιεη, ζε εηήζηα βάζε, ζε αύμεζε ησλ εζόδσλ ηεο
Δηαηξείαο θαηά 1,5 εθ. επξώ πεξίπνπ.
Από ηνλ Ινύλην ηνπ 2011 δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ε λέα εθαξκνγή απηήο ηνπ
δηαδηθηπαθνύ ρώξνπ ηεο Δηαηξείαο (www.naftemporiki.gr) γηα θηλεηά ηειέθσλα
ηύπνπ Android. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο παξέρεηαη άκεζε ελεκέξσζε γηα νιόθιεξε
ηελ επηθαηξόηεηα κε θείκελν, βίληεν, θσηνγξαθίεο θαη ερεηηθά απνζπάζκαηα.

Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Η Δηαηξεία, ζην πιαίζην ησλ ζπλήζσλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο,
είλαη εθηεζεηκέλε ζε κηα ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ
θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ, πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή
ζπγθπξία όζν θαη κε ηηο εηδηθόηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηελ εγρώξηα
αγνξά ηνπ ηύπνπ. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην παξέρεη γεληθέο νδεγίεο θαη
θαηεπζύλζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ θαζώο θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ
δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδύλσλ όπσο ν θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο, ν θίλδπλνο
επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθόο θίλδπλνο.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθνί από ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο αβεβαηόηεηεο
πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δηαηξεία, κε ηελ επηζήκαλζε όηη εθηόο απηώλ
κπνξεί λα αλαθύςνπλ θαη πεξαηηέξσ θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο – πνπ επί ηνπ
παξόληνο δελ αλαθέξνληαη είηε δηόηη δελ είλαη γλσζηνί είηε δηόηη θξίλνληαη σο κε
ζεκαληηθνί - κε επηπηώζεηο ζηε κειινληηθή θεξδνθνξία θαη ηελ ελ γέλεη
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
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-

σναλλαγμαηικός Κίνδσνος

Η Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα, όπνπ ην θπξίαξρν
λόκηζκα είλαη ην Δπξώ θαη δεδνκέλνπ όηη ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
θαη ππνρξεώζεσλ είλαη ζε Δπξώ, ν ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο είλαη εμαηξεηηθά
κηθξόο.
-

Κίνδσνος επιηοκίοσ

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη κηθξόο δηόηη ην πνζνζηό ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ
ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηα απαζρνινύκελα θεθάιαηα είλαη κηθξό.
-

Πιζηωηικός κίνδσνος

Η Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξώζεηο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. Οη
ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαη θαζώο θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ γίλνληαη θπξίσο ζε
πειάηεο κε κεησκέλν βαζκό απσιεηώλ, ε δε είζπξαμε απηώλ γίλεηαη κε κεηξεηά
θαη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο. Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο.
ην πιαίζηα ειέγρνπ ηνπ πηζηνδνηηθνύ θηλδύλνπ ε Δηαηξεία κεξηκλά κε βάζε ηελ
αθνινπζνύκελε πνιηηηθή γηα ηελ θαηά ην δπλαηόλ δηαζπνξά ησλ πσιήζεώλ ηνπ
ζε κεγάιν αξηζκό πειαηώλ, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ζε ζπλερή βάζε ην ύςνο
ησλ απαηηήζεσλ ώζηε νη ρνξεγνύκελεο πηζηώζεηο λα κελ ππεξβαίλνπλ ην αλά
πειάηε νξηζζέλ πηζησηηθό όξην. Ο θίλδπλνο απηόο ιόγσ ηεο ύθεζεο ζηελ νπνία
έρεη εηζέιζεη ε Διιεληθή νηθνλνκία έρεη απμεζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ.
-

Κίνδσνος ρεσζηόηηηας

Η ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηόηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ
θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθώλ
πηζηώζεσλ. Η Δηαηξεία ειέγρεη δηαξθώο ην πνζό ηνπ βξαρππξόζεζκνπ
δαλεηζκνύ θαζώο θαη ηελ αλαινγία απηνύ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο, ηε
ζύλζεζε ησλ ζπλνιηθώλ ππνρξεώζεσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από έιιεηςε επαξθνύο ξεπζηόηεηαο θξνληίδνληαο λα
ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο ρξήζε. Οη
ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηώζεηο πξνο
ηελ Δηαηξεία, είλαη επαξθείο ώζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε
ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ. Η Δηαηξεία θξνληίδεη λα δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην
θίλεζεο κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη πηζαλνί θίλδπλνη
ξεπζηόηεηαο θαη ηακεηαθώλ εηζξνώλ.
Δπηπξόζζεηα ε Δηαηξεία εθηίζεηαη θαη ζε άιιεο αβεβαηόηεηεο νη θπξηόηεξεο ησλ
νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ:
- Γεκνζηνγξαθηθό ραξηί
Ο ζεκαληηθόηεξνο θίλδπλνο αθνξά ην δεκνζηνγξαθηθό ραξηί, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ
ππόθεηληαη ζε κεηαβνιέο αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Η ζπκκεηνρή
ηνπ ζηα ζπλνιηθά έμνδα παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθή. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηλδύλνπ από ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ηνπ δεκνζηνγξαθηθνύ ράξηνπ ε Δηαηξεία
θιείλεη ηηκέο γηα ηηο πξνκήζεηεο ελόο έηνπο κε δύν πξνκεζεπηέο κε απνηέιεζκα λα
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εμνκαιύλεηαη ν θίλδπλνο από ηηο ελδερόκελεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο εληόο ηνπ
έηνπο.
- Παξάγνληεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θύζεο
Η δήηεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη θαη’ επέθηαζε νη πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο εηαηξείαο επεξεάδνληαη από δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο όπσο ε
νηθνλνκηθή αβεβαηόηεηα θαη ε ύθεζε. Δπίζεο, θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο
λνκνζεηηθνύ ραξαθηήξα ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηε δηαρείξεζε ησλ αλσηέξσ θηλδύλσλ ε
Δηαηξεία επηηαρύλεη ηελ επέθηαζε ηεο ζε λέεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο θαησηέξσ
πεξηγξάθνληαη, δίλνληαο επηπιένλ έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο
ιεηηνπξγίαο ηεο.

Πξνβιεπόκελε Δμέιημε-Πξννπηηθέο
Οη πξνζπάζεηεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζθνπό ηελ δηαηήξεζε ηεο
αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο. Η
δηαηήξεζε απηή ζα επηηεπρζεί:
Α) Με ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ζε βαζκό όκσο
πνπ δελ ζα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα ηεο εθεκεξίδαο θαη ησλ ινηπώλ πξντόλησλ
ελεκέξσζεο.
Β) Με ηελ αλάπηπμε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηα νπνία ζα ζηνρεύνπλ ζηελ
πεξαηηέξσ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ, εληζρύνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ
πθηζηάκελε ζπλδξνκεηηθή βάζε.
Γ) Με ηελ δηεύξπλζε ηεο παξνπζίαο ηεο Δηαηξείαο ζην ρώξν ηνπ δηαδηθηύνπ είηε
εληζρύνληαο ηηο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδεο (sites) κέζσ ηεο αλάπηπμεο επηπιένλ
ελνηήησλ ή επξύηεξεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο λέεο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο είηε
κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ηζηνζειίδσλ (sites) νη νπνίεο ζα θαιύπηνπλ ηηο
αλάγθεο λέσλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ.
Γ) Με ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ από ηηο εθηππώζεηο εθεκεξίδσλ ηξίησλ
Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επηκειείηαη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό
ηνπ θόζηνπο ηόζν ζε επίπεδν παξαγσγήο όζν θαη ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο.
Σνλίδνπκε όηη, ηα κέηξα πνπ έιαβε ε Γηνίθεζε πεξηόξηζαλ, ζε ζρέζε κε ην 2010,
ζην ειάρηζην δπλαηό ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο, πνπ πξνθιήζεθε από ηελ
κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πηώζεο ησλ εζόδσλ
νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηε κείσζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ δαπαλώλ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζηε κείσζε ησλ εζόδσλ από εθηππώζεηο εθεκεξίδσλ ηξίησλ.
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Πέξαλ ησλ αλσηέξσ γεγνλόησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηνλ
θιάδν καο δελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

ΑΠΑΙTΗΗ

ΠΩΛΗTΗ

ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΓΓΕΝΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΠΩΛΗΔΙ / ΑΓΟΡΔ 1/1-30/6/2011
ΑΓΟΡΑTΗ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΜΟ ΑΔ
ΑΔ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΔ
0,00
344,59
ΔΡΑΜΟ ΑΔ
0,00
0,00
ΤΝΟΛΟ
0,00
349,59

ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 30/6/2011
ΤΠΟΥΡΔΩΗ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΜΟ ΑΔ
ΑΔ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΔ
0,00
1.211,00
ΔΡΑΜΟ ΑΔ
750,23
0,00
ΤΝΟΛΟ
750,23
1.211,00

ΤΝΟΛΟ

349,59
0,00
349,59

ΤΝΟΛΟ

1.211,00
750,23
1.961,23

β)

σναλλαγές με μέλη ηης Γιοίκηζης και μέλη οικογενειών ηοσς 1/1-30/6/2011

€ 6.991,07

γ)

Τποτρεώζεις προς ηα μέλη ηης Γιοίκηζης και προς ηα μέλη οικογενειών ηοσς ηην
30/6/2011

€ 4.710,02

δ)

Αμοιβές Γιεσθσνηικών ζηελετών 1/1-30/6/2011

€65.562,64

ε)

Αμοιβές μελών Γιοίκηζης 1/1-30/6/2011

€ 2.151,10

Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2011
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
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Γ. ΔΚΘΔΗ
ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΟΡΚΩΣΩΝ
ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.
11ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών– Λαμίας
144 51 Αθήνα
Tηλ: 210.2886.000
Φαξ: 210.2886.905
www.ey.com

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΝΔΙΑΜΕΗ
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο «Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε.»
Εισαγωγή
Επηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
Εηαηξείαο « Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε.» (ε «Εηαηξεία») ηεο
30εο Ινπλίνπ 2011, ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο,
κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο Εηαηξείαο ηεο εμάκελεο πεξηόδνπ
πνπ έιεμε απηήλ ηελ εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε
νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν.3556/2007. Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ
θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο,
όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ
Ελδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Δηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΔΛΠ» 34).
Δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε ζπκπέξαζκα επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο
ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο.
Εύρος Επισκόπησης
Δηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν Επηζθόπεζεο
2410 «Επηζθόπεζε ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο πνπ
δηελεξγείηαη από ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή ηεο Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο». Η επηζθόπεζε
ηεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ
εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη
ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηώλ
επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό ηνπ
ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ
καο δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ
αληίιεςή καο όια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε
έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ.
Σσμπέρασμα
Με βάζε ηελ επηζθόπεζή καο, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα
καο νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή
πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΔΛΠ
34.

Αναυορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ
ινηπώλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.3556/2007 εμακεληαίαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε ζπλεκκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε.

Αζήλα, 26 Απγνύζηνπ 2011

Ο ΟΡΚΧΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ

ΙΧΑΝΝΗ ΦΤΥΟΤΝΣΑΚΗ
Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 20161
ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ)
ΟΡΚΧΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ ΛΟΓΙΣΕ Α.Ε.
11Ο ΥΛΜ. ΕΘΝΙΚΗ. ΟΔΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΛΑΜΙΑ
144 51 ΜΕΣΑΜΟΡΦΧΗ
Α.Μ. ΟΕΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 107

Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ & ΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 104 42 Σηλ. 210 5198000
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη πεπιόδος 1ηρ Ιανοςαπίος – 30ηρ Ιοςνίος 2011

Γ1. ΔΝΓΙΑΜΔΔ
ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ
ΚΑΣΑΣΑΔΙ
Oι ζσνημμένες Δνδιάμεζες σνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις είναι εκείνες ποσ
εγκρίθηκαν από ηο Γιοικηηικό σμβούλιο ηης ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ
& ΙΑ Α.Δ ηην 26η Ασγούζηοσ 2011.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη πεπιόδος 1ηρ Ιανοςαπίος – 30ηρ Ιοςνίος 2011

ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ 30εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
ΗΜΔΙΩΔΙ

30.6.2011

31.12.2010

(6.1)
(6.2)
(6.3)

19.028.569,09
106.012,18
662.171,28

19.417.696,76
146.116,45
666.147,16

(6.4)

714.255,00
31.084,26

714.255,00
32.814,46

20.542.091,81

20.977.029,83

(6.5)
(6.6)

335.238,90
8.510.700,59
1.398.443,87

262.591,54
6.532.569,05
812.166,86

(6.7)

51.749,35
1.012.771,96

56.295,89
1.260.192,04

11.308.904,67

8.923.815,38

31.850.996,48

29.900.845,21

7.180.584,00
4.832.733,68
5.333.860,07
4.117.226,15
1.209.664,09

7.180.584,00
4.832.733,68
5.333.860,07
4.117.226,15
872.302,72

22.674.067,99

22.336.706,62

260.726,44
959.095,99
1.361.822,45
1.619.181,89
79.777,39

1.589.931,45
1.031.001,47
1.205.531,45
936.817,57
69.123,76

4.280.604,16

4.832.405,70

(6.13)

1.972.444,28

1.713.391,46

(6.14)
(6.15)

1.482.954,00
1.440.926,05

282.958,89
735.382,54

4.896.324,33

2.731.732,89

9.176.928,49

7.564.138,59

31.850.996,48

29.900.845,21

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζώκαηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
Λνηπά αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηθά ζηνηρεία
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πνπ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία κέζσ
απνηειεζκάησλ
Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα

ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
ΊΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ
ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Γηαθνξά Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Μαθξνπξόζεζκα Γάλεηα
Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ
Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ
δαλείσλ
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
θαη Τπνρξεώζεσλ

(6.8)
(6.9)
(6.10)
(6.11)
(6.12)

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΔΞΑΜΗΝΗ ΚΑΙ ΣΡΙΜΗΝΗ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΗΞΑΝ ΣΗΝ 30ε ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
ΗΜΔΙΩΔΙ

1/1-30/6/2011

1/1-30/6/2010

1/4-30/6/2011

1/4-30/6/2010

Πσιήζεηο

(7.1)

7.514.807,06

9.640.440,94

4.982.361,58

6.554.018,02

Κόζηνο πσιήζεσλ

(7.2)

(5.046.880,08)

(6.059.297,00)

(3.003.181,05)

(3.715.324,94)

2.467.926,98

3.581.143,94

1.979.180,53

2.838.693,08

Μηθηό θέξδνο
Λνηπά έζνδα

(7.3)

52.183,53

97.349,35

24.510,68

70.293,78

Έμνδα δηάζεζεο

(7.4)

(1.318.126,29)

(1.362.218,41)

(697.634,47)

(749.667,93)

Έμνδα δηνίθεζεο

(7.5)

(932.169,25)

(964.688,23)

(514.547,99)

(525.779,78)

Λνηπά έμνδα

(7.6)

(1.413,97)

(600,00)

(2,03)

(0,00)

268.401,00

1.350.986,65

791.506,72

1.633.539,15

Λεηηνπξγηθά θέξδε
Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ

(6.3)

46.377,84

16.108,35

93.823,84

54.138,65

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

(7.8)

8.811,22

3.183,02

3.205,80

1.651,55

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

(7.9)

(47.480,54)

(76.117,66)

(28.037,77)

(45.285,49)

276.109,52

1.294.160,36

860.498,59

1.644.043,86

61.251,85

(379.048,03)

74.728,57

(385.308,03)

337.361,37

915.112,33

935.227,16

1.258.735,83

-

-

-

-

337.361,37

915.112,33

935.227,16

1.258.735,83

337.361,37

915.112,33

935.227,16

1.258.735,83

0,0141

0,0382

0,0391

0,0526

23.935.280

23.935.280

23.935.280

23.935.280

Κέξδε πξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Κέξδε κεηά
από θόξνπο

(7.10)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο
Καηαλέκνληαη:
ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
Κέξδε θαηά κεηνρή
Βαζηθά θαη απνκεησκέλα

(7.11)

Μέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ
Βαζηθόο θαη απνκεησκέλνο

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗ ΔΞΑΜΗΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 30 ε
ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
Γηαθνξά
Απνζεκαηηθά
Μεηνρηθό
Τπέξ ην
Δύινγεο
Απνηειέζκαηα εηο
ύλνιν ηδίσλ
Κεθάιαην
άξηην
Αμίαο
Απνζεκαηηθά
λένλ
θεθαιαίσλ
Τπόινηπν ηελ
1.1.2010 (όπσο
έρεη δεκνζηεπζεί)
7.180.584,00
4.832.733,68
5.109.009,77
5.333.860,07
1.123.112,76
23.579.300,28
Αλαθαηάηαμε
αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθήο
ππνρξέσζεο
(εκείσζε 5)
(991.783,62)
991.783,62
-

Τπόινηπν ηελ
01.01.2010 (όπσο
αλακνξθώζεθε)

7.180.584,00

4.832.733,68

4.117.226,15

5.333.860,07

Κέξδε πεξηόδνπ
Λνηπά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ
πγθεληξσηηθά
ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ 1/1 –
30/6/2010
Τπόινηπν ηελ
30.06.2010

7.180.584,00

Γηαθνξά
Τπέξ ην
άξηην

Μεηνρηθό
Κεθάιαην
Τπόινηπν ηελ
1.1.2011 (όπσο
έρεη δεκνζηεπζεί)
Αλαθαηάηαμε
αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθήο
ππνρξέσζεο
(εκείσζε 5)
Τπόινηπν ηελ
01.01.2011 (όπσο
αλακνξθώζεθε)
Κέξδε πεξηόδνπ

Λνηπά ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ
πγθεληξσηηθά
ζπλνιηθά
εηζνδήκαηα
πεξηόδνπ 1/1 –
30/6/2011
Τπόινηπν ηελ
30.06.2011

4.832.733,68

4.117.226,15

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο
Αμίαο

5.333.860,07

2.114.896,38

23.579.300,28

915.112,33

915.112,33

-

-

915.112,33

915.112,33

3.030.008,71

24.494.412,61

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ

Απνζεκαηηθά

ύλνιν ηδίσλ
θεθαιαίσλ

7.180.584,00

4.832.733,68

5.109.009,77

5.333.860,07

(119.480,90)

22.336.706,62

-

-

(991.783,62)

-

991.783,62

-

7.180.584,00

4.832.733,68

4.117.226,15

5.333.860,07

872.302,72

22.336.706,62

-

-

-

-

337.361,37

337.361,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

337.361,37

337.361,37

7.180.584,00

4.832.733,68

4.117.226,15

5.333.860,07

1.209.664,09

22.674.067,99
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ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗ ΔΞΑΜΗΝΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΠΟΤ
ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 30ε ΙΟΤΝΙΟΤ 2011
1/1-30/6/2011

1/1-30/6/2010

Σακεηαθέο ξνέο από Λεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θόξσλ

276.109,52

1.294.160,36

471.246,19

369.427,43

356.291,00

390.961,36

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απνζβέζεηο

(7.7)

Πξνβιέςεηο
Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ
εηαηξεηώλ

(6.3)

(46.377,84)

(16.108,35)

Έζνδα από επηρνξεγήζεηο

(7.3)

(40.936,56)

(50.525,80)

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

(7.9)

47.480,54

76.117,66

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκ. γηα κεηαβ.
ι/ζκώλ θεθ. θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:

(7.8)

(8.811,22)

(3.183,02)

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) εκπνξηθώλ θαη
ινηπώλ απαηηήζεσλ

(72.647,36)

(32.415,67)

(2.039.377,47)

(2.969.942,38)

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ
(πιελ ηξαπεδώλ)

1.006.043,51

1.216.778,80

8.811,22

3.183,02

(42.168,47)

278.453,41

-

(20.650,00)

(42.014,25)

(49.634,30)

Πιένλ:
Σόθνη εηζπξαρζέληεο

(7.8)

Μείνλ:
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο από Δπελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ,
θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ
θαη άπισλ παγίσλ
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

-

30.000,00

50.353,72

73.010,00

8.339,47

32.725,70

-

364.531,07

(6.8)

(129.209,90)

-

(7.9)

(42.934,00)

(46.156,30)

(6.15)

(41.447,18)

(34,02)

(213.591,08)

318.340,75

(6.3)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο Υξεκαηνδνηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα /
αλαιεθζέληα δάλεηα
Απνπιεξσκέο δαλείσλ
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ρξήζεο

(247.420,08)

629.519,86

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ

1.260.192,04

1.012.221,12

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

1.012.771,96

1.641.740,98

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηώζεηο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
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Γ2. ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ
ΔΝΓΙΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Η εηαηξεία «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ & ΙΑ Α.Δ.» (εθεμήο «Δηαηξεία») κε
ΑΡΜΑΔ 2351/06/Β/86/23 δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εθδνηηθό ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έθδνζε
εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο εθεκεξίδαο κε ηνλ ηίηιν «Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ», θαζώο θαη
ζηνλ εθηππσηηθό ηνκέα αλαιακβάλνληαο ηελ εθηύπσζε άιισλ εθεκεξίδσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
ηδηόθηεην εθηππσηηθό εμνπιηζκό. Έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξείαο θαη έρεη έδξα ζηελ Αζήλα,
Λέλνξκαλ 205, Σ.Κ. 104 42.
Τπάξρνπλ κεκνλσκέλνη κέηνρνη (θπζηθά πξόζσπα) πνπ θαηέρνπλ άκεζα, πνζνζηό κεγαιύηεξν από
5% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο. Σελ 30/06/2011 νη κέηνρνη πνπ θαηείραλ
πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 5% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ήηαλ:
ΜΔΣΟΥΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΣΟΥΧΝ

ΠΟΟΣΟ %

Αγγέια Αζαλαζηάδνπ Κνληνγνύξε

6.621.080 κεηνρέο

27,66%

Δηξήλε Αζαλαζηάδνπ

6.541.443 κεηνρέο

27,33%

Μαξηέηηα Αζαλαζηάδνπ

6.522.150 κεηνρέο

27,25%

Η ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο είλαη www.naftemporiki.gr. Σα πιεξνθνξηαθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα www.naftemporiki.gr/investors.
Η Δηαηξεία από ην 2000 είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ ζηελ Καηεγνξία Μεζαίαο
θαη Μηθξήο Κεθαιαηνπνίεζεο (θιάδνο «Μέζα Δλεκέξσζεο-Δθδόζεηο» )
Από ηελ 01/08/2007 ε Δηαηξεία εθηππώλεη ηελ εθεκεξίδα ζηηο λέεο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην
Κνξσπί Αηηηθήο.
Η Δηαηξεία ζηε ρξήζε 2009 απέθηεζε ην 100% ησλ κεηνρώλ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ
«ΓΡΑΦΙΚΔ ΣΔΥΝΔ – ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη «ΑΙΜΟ
ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ – ΔΚΓΟΔΧΝ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ».
ηηο 30/12/2009 εγθξίζεθε ζύκθσλα κε ηηο από Κ2-13158/29-12-2009 θαη Κ2-13522/29-12-2009
απνθάζεηο ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ ε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.2166/1993, ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ «ΓΡΑΦΙΚΔ ΣΔΥΝΔ – ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη «ΑΙΜΟ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ –
ΔΚΓΟΔΧΝ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ» κε ηζνινγηζκό κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 31/3/2009.
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2. Βάζε παξνπζίαζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο «νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»)
έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») όπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 34
«Δλδηάκεζε Οηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε».
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε βάζε ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 όπσο ηζρύεη. Γελ ππάξρνπλ
Πξόηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο, εθηόο από ηα
αθίλεηα θαη νξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ επηκεηξώληαη ζηελ εύινγε αμία ηνπο. Όια ηα πνζά
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ («€»), εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθή πιεξνθόξεζε ζε ζρέζε κε απηή ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Χο εθ ηνύηνπ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ
2010.

3. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη ππνζέζεηο
Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, θξίζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ησλ κειινληηθώλ γεγνλόησλ νη νπνίεο, εμ νξηζκνύ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνύλ απόιπηα κε ηα
αληίζηνηρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππό ζπλερή
επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλόηα, πνπ
θξίλνληαη εύινγεο ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο θαη νη κέζνδνη ππνινγηζκώλ πνπ ηεξήζεθαλ ζηελ ζύληαμε ησλ ζπλνπηηθώλ
ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, νη ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ
Γηνίθεζε, θαζώο θαη νη θύξηεο πεγέο αβεβαηόηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εθηηκήζεηο, είλαη νη ίδηεο κε
εθείλεο νη νπνίεο είραλ πηνζεηεζεί θαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ
ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 εθηόο από ηα λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξόηππα θαη
δηεξκελείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 4.

4. Νέα Πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο
πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηελ ζύληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, εθηόο από ηελ πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ ηξνπνπνηεκέλσλ ή αλαζεσξεκέλσλ
ΓΠΥΑ θαη δηεξκελεηώλ πνπ ηζρύνπλ γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011:
 ΓΛΠ 32 «Σαμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ» (Σξνπνπνίεζε)
 ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (Αλαζεώξεζε)
 Γηεξκελεία 19 «Γηαθαλνληζκόο ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο»
 Γηεξκελεία 14 «Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο ειαρίζησλ
εηζθνξώλ» (Σξνπνπνίεζε)
Αλαβαζκίζεηο ησλ ΓΠΥΑ (Μάηνο 2010) Η πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ δελ είρε θακία
επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη θαηάζηαζε θαζώο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.
Σα παξαθάησ πξόηππα έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ αθόκα εθαξκνγή:
 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα - Φάζε 1, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
ηαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε»
 ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επηζθόπεζεο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ» (Σξνπνπνίεζε)
 ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
 ΓΠΥΑ 11 «Κνηλέο Γηεπζεηήζεηο»
 ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρώλ ζε Άιιεο Δηαηξείεο»
 ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο»
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 ΓΛΠ 12 «Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
(Σξνπνπνίεζε)
 ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (Σξνπνπνίεζε)
 ΓΛΠ 27 «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (Σξνπνπνίεζε)
 ΓΛΠ 28 «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» (Σξνπνπνίεζε)
 ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ (Σξνπνπνίεζε)
Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ζηελά ηελ έθδνζε ησλ λέσλ πξνηύπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ θαη
βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο επίδξαζε ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Η Δηαηξεία δελ έρεη λσξίηεξα πηνζεηήζεη θάπνην άιιν πξόηππν, δηεξκελεία ή ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη
εθδνζεί αιιά δελ έρεη αθόκα εθαξκνζζεί.

5. Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ
Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έγηλαλ αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηόζν ζηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο
θαηάζηαζεο ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ έηνπο 2010 όζν θαη ζηα ζπγθξηηηθά
ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ηελ νξζόηεξε παξνπζίαζε απηώλ,
ρσξίο λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ θαη ηηο αλαθεξόκελεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη ελ ιόγσ αλαθαηαηάμεηο αλαιύνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ.
Δπηπιένλ, έγηλε αλαθαηάηαμε θνλδπιίσλ ηελ 01/01/2010 θαη 01/01/2011, εληόο ηεο ελδηάκεζεο
θαηάζηαζεο κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Σν πνζό ηεο αλαθαηάηαμεο €991.783,62, ηόζν θαηά ηελ 01/01/2010 όζν θαη θαηά ηελ 01/01/2011, αθνξά
αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε από αλαπξνζαξκνγή παγίσλ πνπ εκθαλίδνληαλ αθαηξεηηθά ησλ
απνηειεζκάησλ εηο λένλ αληί ησλ απνζεκαηηθώλ εύινγεο αμίαο.
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6. Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο
6.1.

Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Η αλάιπζε ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνύκελσλ ελζώκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο
έρεη σο εμήο:
Οηθόπεδα Κηίξηα

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

Μερ/θόο
Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
Μέζα

Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

1.1.2010
Αμία Κηήζεο

15.107.946,09

1.843.162,24

6.622.046,71

124.543,27

1.261.158,38

24.958.856,69

(625.182,97)

-

(2.934.397,20)

(91.266,66)

(1.126.666,01)

(4.777.512,84)

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
ΚΙΝΗΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

14.482.763,12

1.843.162,24

3.687.649,51

33.276,61

134.492,37

20.181.343,85

Τπόινηπν έλαξμεο

14.482.763,12

1.843.162,24

3.687.649,51

33.276,61

134.492,37

20.181.343,85

-

15.992,85

9.018,70

-

24.525,64

49.537,19

-

-

(584.519,86)

-

-

(584.519,86)

-

-

(8.415,59)

-

-

(8.415,59)

Απνζβέζεηο

Πξνζζήθεο
Αμία θηήζεο πσιεζέλησλ
παγίσλ
Λνηπέο κεηαθνξέο /
δηαγξαθέο (αλαπόζβεζηε
αμία)
Μεηαθνξέο
Απνζβέζεηο ρξήζεο

-

(1.859.155,09)

1.859.155,09

-

-

-

(233.562,97)

-

(495.261,94)

(5.479,57)

(70.466,16)

(804.770,64)

-

-

1,32

-

0,63

1,95

Λνηπέο κεηαβνιέο
Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ
παγίσλ

-

-

584.519,86

-

-

584.519,86

14.249.200,15

-

5.052.147,09

27.797,04

88.552,48

19.417.696,76

Αμία θηήζεο

15.107.946,09

-

7.897.285,05

124.543,27

1.285.684,02

24.415.458,43

Απνζβέζεηο

(858.745,94)

-

(2.845.137,96)

(96.746,23)

(1.197.131,54)

(4.997.762,67)

14.249.200,15

-

5.052.147,09

27.797,04

88.552,48

19.417.696,76

Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2010

Αλαπόζβεζην ππόινηπν

Οηθόπεδα Κηίξηα

Αθηλεηνπνηήζεηο
ππό εθηέιεζε

Μερ/θόο
Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
Μέζα

Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

1.1.2011
Αμία Κηήζεο
Απνζβέζεηο

15.107.946,09

-

7.897.285,05

124.543,27

1.285.684,02

24.415.458,43

(858.745,94)

-

(2.845.137,96)

(96.746,23)

(1.197.131,54)

(4.997.761,67)

Αλαπόζβεζην ππόινηπν
ΚΙΝΗΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

14.249.200,15

-

5.052.147,09

27.797,04

88.552,48

19.417.696,76

Τπόινηπν έλαξμεο

14.249.200,15

-

5.052.147,09

27.797,04

88.552,48

19.417.696,76

-

-

29.148,60

-

6.365,65

35.514,25

Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο πεξηόδνπ
Αλαπόζβεζηε αμία

(116.781,58)

-

(276.206,24)

(2.739,80)

(28.914,30)

(424.641,92)

14.132.418,57

-

4.805.089,45

25.057,24

66.003,83

19.028.569,09

15.107.946,09

-

7.926.433,65

124.543,27

1.292.049,67

24.450.972,68

(975.527,52)

-

(3.121.344,20)

(99.486,03)

(1.226.045,84)

(5.422.403,59)

14.132.418,57

-

4.805.089,45

25.057,24

66.003,83

19.028.569,09

30.6.2011
Αμία θηήζεο
Απνζβέζεηο
Αλαπόζβεζην ππόινηπν

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε.

6.2.

Λνηπά αζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Η αλάιπζε ησλ ινηπώλ αζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έρεη σο εμήο:
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Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα
Απνζβέζεηο
ύλνιν
6.3.

30.06.2011

31.12.2010

454.959,65
(348.947,47)
106.012,18

448.459,65
(302.343,20)
146.116,45

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο

Σν ππόινηπν ηνπ θνλδπιίνπ «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο» κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο
θαζαξήο ζέζεο αλαιύεηαη σο εμήο:
30.06.2010
Δπελδύζεηο
ζε
πγγελείο
Δηαηξείεο
ΔΡΑΜΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΑΔ
(πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 35%)
ΤΝΟΛΟ

31.12.2010
Δπελδύζεηο
ζε
πγγελείο
Δηαηξείεο
ΔΡΑΜΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΑΔ
(πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 35%)
ΤΝΟΛΟ

Λνγηζηηθή
Αμία
01.01.2010

Μεξίδην
θεξδώλ /
δεκηώλ

Αλαινγία
κεξηζκάησλ
πιεξσηέσλ

Λνγηζηηθή
Αμία
30.06.2010

678.177,81

16.108,35

(73.010,00)

621.276,16

678.177,81

16.108,35

(73.010,00)

621.276,16

Λνγηζηηθή
Αμία
01.01.2010

Μεξίδην
θεξδώλ /
δεκηώλ

Αλαινγία
κεξηζκάησλ
πιεξσηέσλ

Λνγηζηηθή
Αμία
31.12.2010

678.177,81

60.979,35

(73.010,00)

666.147,16

678.177,81

60.979,35

(73.010,00)

666.147,16

Λνγηζηηθή
Αμία
01.01.2011

Μεξίδην
θεξδώλ
δεκηώλ

30.6.2011
Δπελδύζεηο
ζε
πγγελείο
Δηαηξείεο
ΔΡΑΜΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ
ΑΔ
(πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 35%)
ΤΝΟΛΟ

6.4.

/

Αλαινγία
κεξηζκάησλ
πιεξσηέσλ

Λνγηζηηθή
Αμία
30.6.2011

666.147,16

46.377,84

(50.353,72)

662.171,28

666.147,16

46.377,84

(50.353,72)

662.171,28

Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα δηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηόζν ηελ 30/06/2011 όζν θαη ηελ
31/12/2010 αθνξνύλ ζπκκεηνρή πνζνύ € 714.255,00 (2010: € 714.255,00) ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο
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Αλώλπκεο Δηαηξείαο Πξαθηνξεύζεσο θαη Γηαλνκήο Ηκεξήζηνπ θαη Πεξηνδηθνύ Σύπνπ ΔΤΡΧΠΗ
(«ΔΤΡΧΠΗ Α.Δ.») κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 5,90%.
Η ζπκκεηνρή ζηελ «ΔΤΡΧΠΗ Α.Δ., έγηλε κε ζθνπό ηελ επίηεπμε πξνζθνξόηεξσλ όξσλ δηαλνκήο ηεο
εθεκεξίδαο, κέζσ ζρεηηθώλ ζπλεξγηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζην ελ ιόγσ Πξαθηνξείν, ην
νπνίν θαη δηαζέηεη κεγάιν δίθηπν ζεκείσλ πώιεζεο θαη άξηζην κεραλνγξαθηθό εμνπιηζκό, ζηνηρεία ηα
νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ησλ πεξηπηέξσλ, ζηε κείσζε ησλ
επηζηξεθόκελσλ εθεκεξίδσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο δηαθίλεζεο ησλ εθεκεξίδσλ πξνο ηνπο
ζπλδξνκεηέο ηεο επαξρίαο.
Σν ρξεκαηννηθνλνκηθό απηό ζηνηρείν απνηηκάηαη ζην θόζηνο θηήζεσο κε έιεγρν γηα ηπρόλ απνκείσζε
δηόηη ε εύινγε αμία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηόπηζηα.

6.5.

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:

Πειάηεο
Πξνβιέςεηο γηα
επηζθαιείο πειάηεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο
Πξνβιέςεηο γηα
γξακκάηηα θαη επηηαγέο
εηζπξαθηέεο
ύλνιν

30.6.2011

31.12.2010

7.880.103,59

5.000.696,84

(1.595.958,18)
1.614,13
2.255.149,27

(1.395.958,18)
1.614,13
2.956.424,48

(30.208,22)
8.510.700,59

(30.208,22)
6.532.569,05

ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκό «Δκπνξηθέο απαηηήζεηο» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ €2.927.830,39 πνπ
θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Λνηπέο απαηηήζεηο» (εκείσζε 6.6) γηα ηελ
νξζόηεξε απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.
Η κέζε πεξίνδνο πίζησζεο πνπ παξαζρέζεθε ζηνπο πειάηεο από ηελ Δηαηξεία αλήιζε ζε 135 κέξεο
(2010: 129 κέξεο).
Η θίλεζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2011 – 30/06/2011 έρεη σο εμήο:

Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 01/01/2011

1.426.166,40

Πξνβιέςεηο πεξηόδνπ 01/01/2011 –
30/06/2011

200.000,00

Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο πεξηόδνπ
01/01/2011 – 30/06/2011
Τπόινηπν πξνβιέςεσλ 30/6/2011

1.626.166,40

Οη εύινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ζρεδόλ ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο εκθαληδόκελεο ινγηζηηθέο αμίεο.
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6.6.

Λνηπέο απαηηήζεηο

Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:

Λνηπνί ρξεσζηηθνί
ινγαξηαζκνί
Απαηηήζεηο από Διιεληθό
Γεκόζην
Πξνθαηαβνιέο ζε
πξνζσπηθό
Πξνθαηαβνιέο ζε
πξνκεζεπηέο
Απαηηήζεηο από
επηρνξεγήζεηο (εκείσζε
6.11)
Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
ύλνιν

6.7.

30.6.2011

31.12.2010

614.081,80

679.782,69

-

66.254,37

8.650,00

2.500,00

52.411,19

55.447,11

723.300,88
-

8.182,69

1.398.443,87

812.166,86

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα

Σα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:

Σακεηαθά Γηαζέζηκα
Καηαζέζεηο όςεσο &
πξνζεζκίαο
ύλνιν

6.8.

30.06.2011

31.12.2010

66.200,90

43.693,86

946.571,06
1.012.771,96

1.216.498,18
1.260.192,04

Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Σα καθξνπξόζεζκα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλαιύνληαη σο εμήο:

Σξάπεδα EUROBANK
Σξάπεδα ALPHA BANK
ύλνιν

30.6.2011

31.12.2010

260.726,44
260.726,44

1.200.000,00
389.931,45
1.589.931,45

Σν καθξνπξόζεζκν δάλεην από ηελ ηξάπεδα EUROBANK πνζνύ € 1.200.000,00 ηελ 31/12/2010 είλαη
ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο θαη είλαη πιεξσηέν ζηε ιήμε ηνπ ζηηο 28/6/2012. Χο εθ ηνύηνπ, ηελ
30/06/2011 ην ζπλνιηθό πνζό ηνπ δαλείνπ εκθαλίδεηαη ζην θνλδύιη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
«Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ» (εκείσζε 6.14). Σν επηηόθην δαλεηζκνύ
αλέξρεηαη ζε EURIBOR ηξηκήλνπ πιένλ spread 3% απαιιαζζόκελν από εηζθνξά ηνπ Ν.128/75.
Σν καθξνπξόζεζκν δάλεην από ηελ ηξάπεδα ALPHA BANK αλέξρεηαη ζε πνζό € 543.680,44 από ην
νπνίν πνζό € 282.954,00 έρεη εκθαληζηεί ζην θνλδύιην ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
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«Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ» δεδνκέλνπ όηη αθνξά δόζεηο πιεξσηέεο κέρξη ηηο
30/6/2012 (εκείσζε 6.14). Η εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη ζε 12 ηξηκεληαίεο δόζεηο κέρξη ηελ
31/5/2013. Δληόο ηεο πεξηόδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν απνπιεξσκέο δαλείνπ ζπλνιηθνύ θεθαιαίνπ
129.209,90 επξώ. Σν επηηόθην δαλεηζκνύ αλέξρεηαη ζε EURIBOR ηξηκήλνπ πιένλ spread 3%
απαιιαζζόκελν από εηζθνξά ηνπ Ν.128/75.
6.9.

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

Η αλάιπζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ έρεη σο εμήο:
30.6.2011

31.12.2010

272.363,79

241.105,60

290.978,94
563.342,73

250.978,94
492.084,54

Αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Από αλαπξνζαξκνγέο
γεπέδσλ & θηηξίσλ
Από απνζβέζεηο θηηξίσλ
ύλνιν

1.384.072,21
138.366,51
1.522.438,72

1.384.072,21
139.013,80
1.523.086,01

Καζαξέο αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο

959.095,99

1.031.001,47

Αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Από απνδεκίσζε
πξνζσπηθνύ
Από πξόβιεςε επηζθαιώλ
απαηηήζεσλ
ύλνιν

Η θίλεζε ησλ αλαβαιιόκελσλ θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ έρεη σο εμήο:

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2010

ΥΡΔΩΔΙ/
ΠΙΣΩΔΙ
ΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜ
ΑΣΑ ΥΡΗΗ

241.105,60

31.258,19

-

272.363,79

250.978,94
492.084,54

40.000,00
71.258,19

-

290.978,94
563.342,73

1.384.072,21
139.013,80
1.523.086,01

(647,29)
(647,29)

-

1.384.072,21
138.366,51
1.522.438,72

1.031.001,47

(71.905,48)

-

959.095,99

ΥΡΔΩΔΙ/
ΠΙΣΩΔΙ ΣΑ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

ΤΠΟΛΟΙΠΟ
30.6.2011

Αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο
Από απνδεκίσζε
πξνζσπηθνύ
Από πξόβιεςε
επηζθαιώλ απαηηήζεσλ
ύλνιν

Αλαβαιιόκελεο
θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο
Από αλαπξνζαξκνγέο
γεπέδσλ & θηηξίσλ
Από απνζβέζεηο θηηξίσλ
ύλνιν
ύλνιν αλαβαιιόκελσλ
θνξνινγηθώλ
ππνρξεώζεσλ
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6.10. Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ
Ο κέζνο όξνο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο εμάκελεο θαη
ηεο πξνεγνύκελεο δσδεθάκελεο πεξηόδνπ αλέξρεηαη ζε 215 θαη 217 άηνκα αληίζηνηρα. Η ππνρξέσζε
από απνδεκίσζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο πξνζσπηθνύ πξνζδηνξίδεηαη σο ε παξνύζα αμία ηεο
θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζπλεθηηκώληαο αλαινγηζηηθέο παξακέηξνπο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η Δηαηξεία αλέζεζε ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκό
ζε αλαγλσξηζκέλνπο αλαινγηζηέο θαη ε εθηηκνύκελε θαηά ηελ 30.6.2011 ππνρξέσζε έρεη ινγηζηηθά
απνηππσζεί θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 19.
Η θίλεζε ηεο ελ ιόγσ ππνρξέσζεο έρεη σο εμήο:
Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 01.01.2010
Κόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ απαζρόιεζεο 01.0131.12.2010
Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
01.01-31.12.2010
Πιεξσζείζεο απνδεκηώζεηο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
01.01-31.12.2010

1.046.600,31

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2010
Κόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ απαζρόιεζεο 01.0130.6.2011 (εκείσζε 7.13)
Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
01.01-30.6.2011 (εκείσζε 7.13)
Πιεξσζείζεο απνδεκηώζεηο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
01.01-30.6.2011

1.205.531,45

Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 30.6.2011

1.361.822,45

435.817,47
109.067,72
(385.954,05)

315.171,83
87.367,09
(246.247,92)

Η Δηαηξεία θαηέβαιε ζηελ παξνύζα εμάκελε πεξίνδν παξνρέο γηα ηεξκαηηζκό απαζρόιεζεο
πξνζσπηθνύ € 246.247,92 (€194.879,71 ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010).
Οη θύξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ

30/06/2011
4,3%
3%

31/12/2010
4,3%
3%

6.11. Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Η θίλεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2011 – 30/06/2011 έρεη σο εμήο:
Τπόινηπν 31/12/2010
Καηαρώξεζε εγθξηζείζαο κε εηζπξαρζείζαο
επηρνξήγεζεο ιόγσ νινθιήξσζεο επέλδπζεο
(εκείσζε 6.6)
Μεηαθνξά ζηα έζνδα ηεο ρξήζεο
Τπόινηπν 30/06/2011

936.817,57

723.300,88
(40.936,56)
1.619.181,89

Η εγθξηζείζα κε εηζπξαρζείζα επηρνξήγεζε αθνξά ζε δύν επελδπηηθά ζρέδηα ππό ηνλ Αλαπηπμηαθό
Νόκν 3299/2004, ηα νπνία εγθξίζεθαλ κε ην ΦΔΚ 802/10-5-2011 γηα ην πνζό ησλ € 158.613,29 θαη ην
ΦΔΚ 1293/16-6-2011 γηα ην πνζό ησλ € 564.687,59.
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6.12. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
ύλνιν

30.6.2011

31.12.2010

79.777,39
79.777,39

69.123,76
69.123,76

Η Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. Γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2011-30/6/2011 ε
Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ πνπ αθνξνύλ θόξν
εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο πνζό € 10.653,63.
Οη εηαηξείεο «ΓΡΑΦΙΚΔ ΣΔΥΝΔ- ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΙΑΓΗ Α.Δ.» θαη «ΑΙΜΟ ΑΔ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» νη νπνίεο ζηελ ρξήζε 2009 ζπγρσλεύηεθαλ κε απνξξόθεζε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.2166/1993 έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3888/2010 έσο
θαη ηε ρξήζε 2009.
Η ζπγγελήο εηαηξεία «ΔΡΑΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ.» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά
κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3888/2010.

6.13. Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο
Οη εκπνξηθέο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:
30.6.2011

31.12.2010

Πξνκεζεπηέο
Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ

1.937.249,26
35.195,02

1.665.913,32
47.478,14

ύλνιν

1.972.444,28

1.713.391,46

6.14. Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ
30.6.2011

31.12.2010

Σξάπεδα EUROBANK
Σξάπεδα ALPHA
Σξάπεδα Δζληθή

1.200.000,00
282.954, 00
-

282.954,16
4,73

ύλνιν

1.482.954,00

282.958,89

Σν ζύλνιν ησλ δαλείσλ είλαη ρσξίο εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Οη εύινγεο αμίεο ησλ δαλείσλ
ηαπηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο. Σν ππόινηπν ησλ βξαρππξόζεζκσλ ηξαπεδηθώλ
ππνρξεώζεσλ ηεο 30/6/2011 αθνξά ην κέξνο ηνπ καθξνπξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ πνπ είλαη
πιεξσηέν ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο (εκείσζε 6.8).
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6.15. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Οη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:
30.6.2011

31.12.2010

Μεξίζκαηα πιεξσηέα
Λνηπέο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο & ηέιε
Αγγειηόζεκν ππέξ ΣΠΔΑΘ
Τπνρξεώζεηο πξνο
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα

3.841,34
1.181.653,36
97.345,22
20.880,50

45.288,52
140.001,91
231.307,39
80.405,82

118.280,63
18.925,00

222.551,59
15.827,31

ύλνιν

1.440.926,05

735.382,54

ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκό «Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ
€719.555,23 πνπ θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο»
(εκείσζε 6.13) γηα ηελ νξζόηεξε απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 01.01.2011 – 30.06.2011, ε Δηαηξεία πιήξσζε κεξίζκαηα ζπλνιηθνύ
πνζνύ 41.447,18 επξώ, ηα νπνία πξνέξρνληαλ από ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ 1999 έσο θαη 2004.
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7. Αλάιπζε Κνλδπιίσλ Καηάζηαζεο πλνιηθώλ Δηζνδεκάησλ
7.1.

Πσιήζεηο

Οη πσιήζεηο αλαιύνληαη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Πσιήζεηο εθεκεξίδσλ
κέζσ πξαθηνξείσλ
πλδξνκέο
εθεκεξίδαο
Πσιήζεηο εθεκεξίδαο
κέζσ γξαθείσλ
Έζνδα από
δεκνζηεύζεηο
Δθηππώζεηο εληύπσλ
Πσιήζεηο βηβιίσλ
Πσιήζεηο ινηπώλ
απνζεκάησλ &
άρξεζηνπ πιηθνύ
Πσιήζεηο ππεξεζηώλ
ελεκέξσζεο
Υνξεγίεο
Δθπαηδεπηηθά
ζεκηλάξηα
Έζνδα ζπλδξνκώλ
ύλνιν

1.1-30.6.2010

1.4-30.06.2011

1.4-30.06.2010

221.958,69

303.378,43

115.844,64

170.298,03

1.559.644,72

1.661.806,69

734.127,34

713.962,41

199,45

254,08

159,28

141,07

5.488.595,03
79.915,71
12.290,05

6.575.685,74
939.813,92
34.369,13

3.982.766,44
63.024,45
4.927,38

5.078.367,24
496.498,76
23.356,01

55.694,08

47.366,87

32.858,55

28.967,92

10.021,01
33.333,32

25.800,00
-

1.421,01
24.999,99

17.200,00
-

53.155,00
7.514.807,06

51.540,00
426,08
9.640.440,94

22.232,50
4.982.361,58

24.800,50
426,08
6.554.018,02

α) Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηεο Διιάδνο θαη ζεσξνύληαη σο έλαο
γεσγξαθηθόο ηνκέαο.
β) Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν πξντόληα εθδνηηθήο θαη εθηππσηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο.
Οη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνπλ επνρηθόηεηα πνπ νθείιεηαη ζην όηη ηα έζνδα από ηηο
δεκνζηεύζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθέο πεξηόδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ
εκθαλίδνληαη απμεκέλα , θαζώο ν κεγαιύηεξνο όγθνο ησλ δεκνζηεύζεσλ ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ ηξηκήλνπ.
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7.2.

Κόζηνο πσιήζεσλ

Η αλάιπζε ηνπ θόζηνπο πσιήζεσλ έρεη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνύ (εκείσζε
7.13)
Ακνηβέο θαη έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ (εκείσζε
7.7)
Αλαιώζεηο πιηθώλ
Πξνβιέςεηο επηζθαιώλ
απαηηήζεσλ
ύλνιν

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

2.757.614,15

2.758.378,35

1.484.963,85

1.459.299,50

859.480,10
130.281,80
9.884,65
155.393,76

1.253.947,03
182.807,36
12.297,69
132.651,30

668.081,96
66.490,02
8.610,88
90.839,79

1.035.386,18
106.660,30
6.902,03
66.596,84

372.576,88
561.648,74

291.065,52
1.213.149,75

186.647,75
337.546,80

145.741,76
679.738,33

200.000,00
5.046.880,08

215.000,00
6.059.297,00

160.000,00
3.003.181,05

215.000,00
3.715.324,94

ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκό «Κόζηνο πσιήζεσλ» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ €215.000,00 πνπ θαηά ηελ
πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Λνηπά έμνδα» (εκείσζε 7.6) γηα ηελ νξζόηεξε
απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.

7.3.

Λνηπά έζνδα

Σα ινηπά έζνδα αλαιύνληαη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Έζνδα από αλαινγνύζεο
ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο
Δπηδνηήζεηο
πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο
Έζνδα από ελνίθηα
Λνηπά έζνδα
Κέξδε από εθπνίεζε
παγίσλ
ύλνιν

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

40.936,56
-

50.525,80
11.406,00

20.468,38
-

25.262,90
11.406,00

8.546,97
2.700,00
-

292,67
5.116,20
8,68

2.692,30
1.350,00
-

0,00
3.616,20
8,68

52.183,53

30.000,00
97.349,35

24.510,68

30.000,00
70.293,78

ηνλ ινγαξηαζκό «Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ €16.108,35
(εκείσζε 6.3), πνπ θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Λνηπά έζνδα» γηα ηελ
νξζόηεξε απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.
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7.4.

Έμνδα Γηάζεζεο

Σα έμνδα δηάζεζεο αλαιύνληαη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνύ (εκείσζε
7.13)
Ακνηβέο θαη έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ (εκείσζε
7.7)
ύλνιν

7.5.

1.1-30.6.2010

1.1-30.6.2011

1.1-30.6.2010

790.111,35

714.891,98

460.338,52

397.123,04

264.730,23
49.257,02
6.938,76
165.358,94

348.519,42
60.038,11
6.943,38
185.720,01

119.506,93
24.910,23
4.776,41
67.248,66

194.170,25
30.352,78
4.033,89
101.236,28

41.729,99
1.318.126,29

46.105,51
1.362.218,41

20.853,72
697.634,47

22.751,69
749.667,93

Έμνδα Γηνίθεζεο

Σα έμνδα δηνίθεζεο αλαιύνληαη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνύ
(εκείσζε 7.13)
Ακνηβέο θαη έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φόξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ
ζηνηρείσλ (εκείσζε
7.7)
ύλνιν

7.6.

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

612.555,22

649.052,65

319.248,13

363.003,77

90.323,67
97.625,96
35.258,12
39.466,96

76.045,06
88.538,65
20.805,32
47.464,35

60.972,43
45.174,00
35.258,12
25.160,06

18.307,03
44.875,50
19.447,04
21.380,64

56.939,32
932.169,25

82.782,20
964.688,23

28.735,25
514.547,99

58.765,80
525.779,78

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

2,03
2,03

-

Λνηπά έμνδα

Σα ινηπά έμνδα αλαιύνληαη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Φνξνινγηθά πξόζηηκα
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

1.413,97
1.413,97

600,00
600,00
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7.7.

Απνζβέζεηο
1.1-30.6.2011

Απνζβέζεηο πνπ βάξπλαλ
ην θόζηνο πσιήζεσλ
(εκείσζε 7.2)
Απνζβέζεηο πνπ βάξπλαλ
ηε ιεηηνπξγία δηνίθεζεο
(εκείσζε 7.5)
Απνζβέζεηο πνπ βάξπλαλ
ηε ιεηηνπξγία δηάζεζεο
(εκείσζε 7.4)
ύλνιν

7.8.

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

372.576,88

291.065,52

186.647,75

145.741,76

56.939,32

82.782,20

28.735,25

58.765,80

41.729,99
471.246,19

46.105,51
419.953,23

20.853,72
236.236,72

22.751,69
227.259,25

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

3.205,80
3.205,80

1.651,55
1.651,55

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
1.1-30.6.2011

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη
ζπλαθή έζνδα

8.811,22
8.811,22

ύλνιν

3.183,02
3.183,02

ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκό «Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ €3.183,02 πνπ
θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα» (εκείσζε
7.9) γηα ηελ νξζόηεξε απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.
7.9.

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνηίκεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ
απνηηκνύληαη ζηελ εύινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Λνηπά έμνδα ηξαπεδώλ
ύλνιν

1.1-30.6.2011
35.536,41

1.1-30.6.2010
33.153,82

1.4-30.6.2011
19.154,11

1.4-30.6.2010
15.814,04

4.546,54
7.397,59
47.480,54

29.961,36
13.002,48
76.117,66

4.546,54
4.337,12
28.037,77

22.832,48
6.638,97
45.285,49

ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκό «Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα» έγηλε αλαθαηάηαμε πνζνύ €29.961,36 πνπ
θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν εκθαληδόηαλ ζην θνλδύιη «Έμνδα δηνίθεζεο» (εκείσζε 7.5) γηα ηελ
νξζόηεξε απεηθόληζε ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ.
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7.10. Φόξνο εηζνδήκαηνο

Η αλάιπζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:
1.1-30.6.2011
Φόξνο εηζνδήκαηνο επί
θνξνινγεηέσλ Κεξδώλ
Πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο
θνξνινγηθνύ ειέγρνπ
Αλαβαιιόκελν θνξνινγηθό
(έμνδν) ή έζνδν
Έθηαθηε εηζθνξά
Ν.3845/2010
ύλνιν

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

-

(360.336,79)

-

(360.336,79)

(10.653,63)

(13.202,59)

(7.218,99)

(9.031,80)

71.905,48

33.871,35

81.947,56

23.440,56

61.251,85

(39.380,00)
(379.048,03)

74.728,57

(39.380,00)
(385.308,03)

7.11. Κέξδε/δεκίεο αλά κεηνρή
1.1-30.6.2011
Κέξδε / (δεκηέο) πνπ
θαηαλέκνληαη ζηνπο
κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

337.361,37

915.112,33

935.227,16

1.258.735,83

Βαζηθόο θαη Απνκεησκέλνο

23.935.280

23.935.280

23.935.280

23.935.280

Κέξδε αλά κεηνρή ζε επξώ:
Βαζηθά θαη Απνκεησκέλα

0,0141

0,0382

0,0391

0,0526

Μέζνο ζηαζκηζκέλνο
αξηζκόο κεηνρώλ:

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο
Δηαηξείαο, κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλώλ κεηνρώλ πνπ αγνξάζζεθαλ από ηελ επηρείξεζε (ίδηεο κεηνρέο). Ο
βαζηθόο θαη ν απνκεησκέλνο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκόο κεηνρώλ ηζνύηαη δηόηη δελ ζπλέηξεμαλ ιόγνη
απνκείσζεο. Χο εθ ηνύηνπ, ηα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή είλαη ηζόπνζα.
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7.12. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Η θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαζώο θαη ε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ ηνκέσλ θαηά ηελ
30/6/2011 έρνπλ σο εμήο:
Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηελ 30/06/2011
ΔΚΓΟΣΙΚΟ
Δλζώκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

ΜΗ
ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ

ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ

ΤΝΟΛΟ

13.599.510,28

5.535.070,99

-

19.134.581,27

-

-

662.171,28

662.171,28

31.084,26

31.084,26

-

-

714.255,00

714.255,00

331.886,51

3.352,39

335.238,90

9.106.809,38

802.335,08

-

9.909.144,46

-

-

1.012.771,96

1.012.771,96

51.749,35

51.749,35

23.038.206,17

6.340.758,46

2.472.031,85

31.850.996,48

260.726,44

-

-

260.726,44

-

-

4.019.877,72

4.019.877,72

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

1.482.954,00

-

-

1.482.954,00

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο

3.389.783,33

23.587,00

-

3.413.370,33

-

-

22.674.067,99

22.674.067,99

5.133.463,77

23.587,00

26.693.945,71

31.850.996,48

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
απηώλ
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Ίδηα Κεθάιαηα
ύλνιν Παζεηηθνύ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ
ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ

01/01-30/06/2011
ΔΚΓΟΣΙΚΟ

ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ

7.313.752,22

79.915,71

121.139,13

7.514.807,06

(4.930.569,47)

(67.129,71)

(49.180,90)

(5.046.880,08)

2.383.182,75

12.786,00

71.958,23

2.467.926,98

52.183,53

-

-

52.183,53

(1.314.926,29)

(3.200,00)

-

(1.318.126,29)

(930.669,25)

(1.500,00)

-

(932.169,25)

-

-

(1.413,97)

(1.413,97)

189.770,74

8.086,00

70.544,26

268.401,00

Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ

-

-

46.377,84

46.377,84

Υξεκαηννηθνλνκηθό έζνδα

-

-

8.811,22

8.811,22

Υξεκαηννηθνλνκηθό έμνδα

(35.979,00)

(6.955,00)

(4.546,54)

(47.480,54)

Κέξδνο πξν θόξνπ

153.791,74

1.131,00

121.186,78

276.109,52

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

33.108,40

250,90

27.892,55

61.251,85

186.900,14

1.381,90

149.079,33

337.361,37

Πσιήζεηο
Κόζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα
Έμνδα Γηαζέζεσο
Έμνδα Γηνηθήζεσο
Άιια έμνδα
Λεηηνπξγηθά θέξδε

Καζαξό θέξδνο κεηά θόξνπ

ΛΟΙΠΑ

ΤΝΟΛΟ
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Η θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά ηελ 31/12/2010 θαζώο θαη ε θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ
ηνκέσλ θαηά ηελ 30/6/2010 έρνπλ σο εμήο:
Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αλά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ηε 31/12/2010

ΔΚΓΟΣΙΚΟ
Δλζώκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

ΜΗ
ΚΑΣΑΝΔΜΗΜΔΝΑ

ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ

ΤΝΟΛΟ

13.904.150,28

5.659.662,93

-

19.563.813,21

-

-

666.147,16

666.147,16

32.814,46

32.814,46

-

-

714.255,00

714.255,00

231.586,27

31.005,27

262.591,54

6.295.231,45

1.049.504,46

-

7.344.735,91

-

-

1.260.192,04

1.260.192,04

56.295,89

56.295,89

20.430.968,00

6.740.172,66

2.729.704,55

29.900.845,21

1.259.447,87

330.483,58

-

1.589.931,45

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

-

-

3.242.474,25

3.242.474,25

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

-

282.958,89

-

282.958,89

2.398.498,68

50.275,32

-

2.448.774,00

-

-

22.336.706,62

22.336.706,62

3.657.946,55

663.717,79

25.579.180,87

29.900.845,21

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα γηα πώιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
απηώλ
Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα
ύλνιν Παζεηηθνύ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ
ΔΙΟΓΗΜΑΣΩΝ

01/01-30/06/2010
ΔΚΓΟΣΙΚΟ

ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΟ

8.567.351,02

939.813,92

133.276,00

9.640.440,94

(5.168.565,31)

(810.767,51)

(79.964,18)

6.059.297,00

3.398.785,71

129.046,41

53.311,82

3.581.143,94

27.055,57

-

70.293,78

97.349,35

(1.276.978,41)

(85.240,00)

-

(1.362.218,41)

(928.628,23)

(28.210,00)

(7.850,00)

(964.688,23)

(600,00)

-

-

(600,00)

1.219.634,64

15.596,41

115.755,60

1.350.986,65

-

-

16.108,35

16.108,35

Υξεκαηννηθνλνκηθό έζνδα

3.183,02

-

-

3.183,02

Υξεκαηννηθνλνκηθό έμνδα

(37.261,27)

(8.895,03)

(29.961,36)

(76.117,66)

Κέξδνο πξν θόξνπ

1.185.556,39

6.701,38

101.902,59

1.294.160,36

Φόξνο Δηζνδήκαηνο

(338.463,48)

(1.962,77)

(38.621,78)

(379.048,03)

847.092,91

4.738,61

63.280,81

915.112,33

Πσιήζεηο
Κόζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα
Έμνδα Γηαζέζεσο
Έμνδα Γηνηθήζεσο
Άιια έμνδα
Λεηηνπξγηθά θέξδε
Αλαινγία ζηα θέξδε ζπγγελώλ εηαηξεηώλ

Καζαξό θέξδνο κεηά θόξνπ

ΛΟΙΠΑ

ΤΝΟΛΟ
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7.13. Κόζηνο κηζζνδνζίαο
1.1-30.6.2011
Ακνηβέο έκκηζζνπ
πξνζσπηθνύ
Παξεπόκελεο παξνρέο &
έμνδα πξνζσπηθνύ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
έκκηζζνπ πξνζσπηθνύ
Απνδεκηώζεηο Απνιύζεσο ή
εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
(εκείσζε 6.10)
ύλνιν

1.1-30.6.2010

1.4-30.6.2011

1.4-30.6.2010

3.443.396,92

3.613.103,49

1.724.344,92

1.938.128,01

2.473,25

30.435,07

1.490,00

28.339,07

311.871,63

332.784,42

175.876,66

179.959,23

402.538,92
4.160.280,72

146.000,00
4.122.322,98

362.838,92
2.264.550,50

73.000,00
2.219.426,31

8. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζύκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 24.

ΑΠΑΙTΗΗ

ΠΩΛΗTΗ

α) σναλλαγές με ζσγγενείς εηαιρείες
ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΠΩΛΗΔΙ / ΑΓΟΡΔ 1/1-30/6/2011
ΑΓΟΡΑTΗ
ΔΡΑΜΟ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΑΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΔ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΔ
344,59
ΔΡΑΜΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΔ
ΤΝΟΛΟ
349,59
ΓΙΔΣΑΙΡΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 30/6/2011
ΤΠΟΥΡΔΩΗ
ΔΡΑΜΟ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΑΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΔ
Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΔ
1.211,00
ΔΡΑΜΟ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΔ
750,23
ΤΝΟΛΟ
750,23
1.211,00

ΤΝΟΛΟ

349,59

-

ΤΝΟΛΟ

1.211,00

750,23
-

β)

σναλλαγές με μέλη ηης Γιοίκηζης και μέλη οικογενειών ηοσς 1/1-30/6/2011

€ 6.991,07

γ)

Τποτρεώζεις προς ηα μέλη ηης Γιοίκηζης και προς ηα μέλη οικογενειών ηοσς ηην
30/6/2011

€ 4.710,02

δ)

Αμοιβές Γιεσθσνηικών ζηελετών 1/1-30/6/2011

€ 65.562,64
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ε)

€ 2.151,10

Αμοιβές μελών Γιοίκηζης 1/1-30/6/2011

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
Πεξιεπέο Ισάλλεο, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Δηαηξείαο
Κνληνγνύξε Αγγέια, Αληηπξόεδξνο Γ ηεο Δηαηξείαο
Κνξνκειάο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ

9. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
ύκθσλα κε ηηο δηαβεβαηώζεηο ηεο λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο Δηαηξείαο ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό
δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ θαηά ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνύ πνζνύ €
79.076,71, νη νπνίεο δελ θξίλνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ Δηαηξεία θαη γηα ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε εθηηκά
όηη ζα ππάξρεη ζεηηθή έθβαζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο.

10. εκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο
Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθά γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30εο
Ινπλίνπ 2011, πνπ ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνύλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδύιηα ησλ
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Αζήλα, 26/8/2011
Η Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Η Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο

Δηξήλε Γ. Αζαλαζηάδνπ
Α.Σ. Υ- 217838

Μαξηέηηα Γ. Αζαλαζηάδνπ
Α.Σ. Υ-091706

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Γηνλύζηνο Α. Γνπζέηεο
Α.Σ. ΑΔ-518679

Κσλζηαληίλνο Γ. Καςηώηεο
Α.Σ. Ι-928993
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ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/86/23
Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα - Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.». Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
http://www.naftemporiki.gr/investors
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)
Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, (εκτελεστικό μέλος)
Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
26 Αυγούστου 2011
Ιωάννης Ψυχουντάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20161)
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης Επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

30.06.2011

31.12.2010

19.028.569,09
106.012,18
1.407.510,54
335.238,90
8.510.700,59
2.462.965,18
31.850.996,48

19.417.696,76
146.116,45
1.413.216,62
262.591,54
6.532.569,05
2.128.654,79
29.900.845,21

7.180.584,00
15.493.483,99
22.674.067,99
````````````````````―
22.674.067,99
260.726,44
4.019.877,72
1.482.954,00
3.413.370,33
9.176.928,49
31.850.996,48

7.180.584,00
15.156.122,62
22.336.706,62
````````````````````―
22.336.706,62
1.589.931,45
3.242.474,25
282.958,89
2.448.774,00
7.564.138,59
29.900.845,21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

01.01 - 30.06.2011
7.514.807,06
2.467.926,98

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
01.01 - 30.06.2010 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2010
9.640.440,94
4.982.361,58
6.554.018,02
3.581.143,94
1.979.180,53
2.838.693,08

314.778,84
276.109,52
337.361,37
337.361,37
―
―

1.367.095,00
1.294.160,36
915.112,33
915.112,33
―
―

885.330,56
860.498,59
935.227,16
935.227,16
―
―

1.687.677,80
1.644.043,86
1.258.735,83
1.258.735,83
―
―

337.361,37
337.361,37
―

915.112,33
915.112,33
―

935.227,16
935.227,16
―

1.258.735,83
1.258.735,83
―

0,0141

0,0382

0,0391

0,0526

745.088,47

1.685.996,63

1.101.098,90

1.889.674,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Εταιρεία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρά θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2011 και 30.06.2010 αντίστοιχα)

01.01 - 30.06.2011

01.01 - 30.06.2010

22.336.706,62

23.579.300,28

337.361,37
―
―
````````````````````―

915.112,33
―
―
````````````````````―

22.674.067,99

24.494.412,61

(Εμμεση μέθοδος)
01.01 - 30.06.2011
01.01 - 30.06.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών
Εσοδα από επιχορηγήσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
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 δανειακών)
Μείον:
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

276.109,52

1.294.160,36

471.246,19
356.291,00
-46.377,84
-40.936,56
47.480,54
-8.811,22

369.427,43
390.961,36
-16.108,35
-50.525,80
76.117,66
-3.183,02

-72.647,36
-2.039.377,47
1.006.043,51

-32.415,67
-2.969.942,38
1.216.778,80

8.811,22

3.183,02

-42.168,47

278.453,41

―
-42.014,25
―
50.353,72

-20.650,00
-49.634,30
30.000,00
73.010,00

8.339,47

32.725,70

―
-129.209,90
-42.934,00
``-41.447,18

364.531,07
―
-46.156,30
`````````````-34,02

-213.591,08

318.340,75

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξόφληση δανείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-247.420,08

629.519,86

1.260.192,04
1.012.771,96

1.012.221,12
1.641.740,98

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01 - 30.06.2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01 - 31.12.2010.
2. Η εταιρεία συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ποσοστό 35% την οποία ενσωματώνει στις Οικονομικές της Καταστάσεις με την
Μέθοδο της Καθαράς Θέσης.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για την περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011 η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου που
αφορούν φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος ποσό € 10.653,63.
Οι εταιρείες «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.» και «ΑΙΜΟΣ Α.E. - ΣΥΜΒΟΥΛOI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» οι οποίες στην χρήση 2009 συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 έχουν ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010 έως και τη χρήση 2009.
Η συγγενής εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010.
4. Κατά την τρέχουσα περίοδο έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων τόσο στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων (εισοδημάτων) της αντίστοιχης περιόδου του έτους
2010 όσο και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών για την ορθότερη παρουσίαση αυτών, χωρίς να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου και τις αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 5 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
6. Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 9 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2011 για την εταιρεία είναι 215 άτομα, ενώ την 30η Ιουνίου 2010 ήταν 217 άτομα.

8. Η εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2011 δεν κατείχε Ιδιες Μετοχές.
9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα
349,59
β. Εξοδα
―
γ. Απαιτήσεις
1.211,00
δ. Υποχρεώσεις
750,23
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
74.704,81
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
―
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
4.710,02
10. Οι συσσωρευμένες προβλέψες της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 1.361,82 χιλ. € πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού, β) 1.626,17 χιλ. € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και γ) 79,78 χιλ. € πρόβλεψη για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
11. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2011.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
EIPHNH Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
A.T. Χ-217838

H ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MAPIETTA Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
A.T. X-091706

O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ
A.T. ΑΕ-518679

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
Α.Τ. Ι-928993

