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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
χρήσεως 2005 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2005)
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Η
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» την 27 Μαρτίου 2006
και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο,
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 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 και ανακατατάξεις κονδυλίων.

ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

1

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ. 210 5198000
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2005
Ισολογισμός
Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Προσάρτημα (σημειώσεις) Ετήσιων 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. Συμφωνίες μεταξύ ΔΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ανάλυση Κονδυλίων Ισολογισμού
7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
8. Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις
9. Λοιπές απαιτήσεις
10. Αποθέματα
11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
12. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
14. Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο
15. Αποθεματικά
16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
17. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
19. Φόρος εισοδήματος
20. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
Ανάλυση κονδυλίων αποτελεσμάτων χρήσεως
21. Ανάλυση κύκλου εργασιών
22. Κόστος πωληθέντων
23. Άλλα έσοδα
24. Έξοδα διάθεσης
25. Έξοδα διοίκησης
26. Άλλα έξοδα
27. Χρηματοοικονομικό κόστος
28. Αποτέλεσμα από λοιπές επιχειρήσεις
29. Φόρος εισοδήματος
30. Κέρδη κατά μετοχή
31. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
32. Αμοιβές και αποδοχές Διοίκησης και στελεχών της εταιρείας
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2005
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν.
2190/ 1920 και αναφέρεται στις Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2005 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Π.
Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2005 παρουσιάζονται για πρώτη φορά σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Εμπορική Νομοθεσία. Επίσης, τα
αντίστοιχα δεδομένα της χρήσης 2004 προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ώστε να
καταστούν συγκρίσιμα.
Η πρώτη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) είχε ως συνέπεια την
αύξηση στης καθαρής θέσης κατά 3.010 χιλιάδες ευρώ.
Η αύξηση αυτή όπως προκύπτει από τον πίνακα προσαρμογής καθαρής θέσης οφείλεται:
α) στην αποτίμηση των γηπέδων και κτιρίων στην εύλογη αξία, η οποία έγινε από εγκεκριμένο
ανεξάρτητο εκτιμητή
β) στη μεταφορά της υποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων στην καθαρή θέση για
την εμφάνιση αυτών στην αξία κτήσης
γ) στη διαγραφή των εξόδων πολυετούς απόσβεσης
δ) στη σχηματισθείσα πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με αναλογιστική
μελέτη
ε) στον αναβαλλόμενο φόρο που προέκυψε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΑΣΑ ΧΡΗΣΗ
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 13.644 χιλιάδων ευρώ έναντι 13.133 χιλιάδων
ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 511 χιλιάδες ευρώ, ήτοι ποσοστό
αύξησης 3,89%.
Τα έσοδα από δημοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν σε σχέση με το 2004 κατά το
ποσό των 477 χιλιάδων ευρώ, τα έσοδα από πωλήσεις εφημερίδων μειώθηκαν κατά 10
χιλιάδες ευρώ, ενώ η δραστηριότητα από πωλήσεις βιβλίων συνέβαλε στην αύξηση του
κύκλου εργασιών κατά 44 χιλιάδες ευρώ.
Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 731 χιλιάδες ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση και διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.801 χιλιάδων ευρώ, ήτοι ποσοστό αύξησης 12% το
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οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους έκδοσης λόγω ανάθεσης της
εκτύπωσης σε τρίτους.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κινήθηκαν στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αυξήθηκαν κατά 102 χιλιάδες ευρώ, ήτοι ποσοστό 3,5%, το
οποίο θεωρείται ότι κινήθηκε σε λελογισμένα επίπεδα αυξήσεων.
Τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη υπογραμμίζουν τη σταθερή πορεία που ακολουθεί η
εταιρεία. Παρόλο το ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον το οποίο
επηρεάζει τους ρυθμούς ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, η εταιρεία κατόρθωσε να
διασφαλίσει συνθήκες ανοδικής πορείας του κύκλου εργασιών παρότι δεν προέβη σε αύξηση
της τιμής πώλησης της εφημερίδος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνετή διαχείριση που
ασκήθηκε από τους διοικούντες σε συνεργασία με τα στελέχη και τους εργαζομένους.
Η εταιρεία έχει 5 υποκαταστήματα και 20 αντιπροσώπους περιφέρειας, οι οποίοι εξυπηρετούν
τους συνδρομητές και πελάτες σε όλη την Ελλάδα.
Τα υποκαταστήματα στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους στον Πειραιά (οδός Πλάτωνος, αριθ.
10), στη Θεσσαλονίκη (οδός Ίωνος Δραγούμη, αριθ. 8) και σε μισθωμένους χώρους στην
Αθήνα (οδός Δραγατσανίου, αριθ. 8), στην Κόρινθο (οδός Κολιάτσου, αριθ. 55) και στα Χανιά
(οδός Μπονιάλη, αριθ. 11- 19). Οι δραστηριότητες τους περιλαμβάνουν την προώθηση
πωλήσεων, την προσέλκυση διαφήμισης, τη διανομή των εφημερίδων και την είσπραξη των
απαιτήσεων από τους πελάτες και τους συνδρομητές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σχετικά με τα Πάγια Στοιχεία της εταιρείας παραπέμπουμε στο προσάρτημα (σελ 24) όπου
απεικονίζεται η πλήρης ανάλυση αυτών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ- ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Σχετικά με τις Συμμετοχές και τα Χρεόγραφα της εταιρείας παραπέμπουμε στο προσάρτημα
(σελ 25 & 26) όπου απεικονίζεται η πλήρης ανάλυση αυτών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες διαμορφώθηκε τη 31η Δεκεμβρίου 2005 σε 4.371
χιλιάδες ευρώ.
Η πιστωτική πολιτική της Εταιρείας παραμένει σταθερή. Τα έσοδα από συνδρομές δεν
δημιουργούν απαιτήσεις γιατί η λογιστικοποίησή τους γίνεται με την είσπραξη. Οι εισπράξεις
των χρεώσεων πελατών για διαφημιστικές καταχωρήσεις και λοιπές δημοσιεύσεις
πραγματοποιούνται σε χρόνο μικρότερο κατά μέσο όρο από αυτόν που ισχύει γενικότερα
στον κλάδο των εκδόσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα Διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 4.161 χιλιάδες
ευρώ, από τα οποία ποσό 685 χιλιάδες ευρώ ήταν στο ταμείο της Εταιρείας και ποσό 3.476
χιλιάδες ευρώ σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η χρηματοοικονομικά υγιής εικόνα της Εταιρείας ολοκληρώνεται από την εμφάνιση των
υποχρεώσεων όπου πρέπει να τονιστεί ότι για μία χρονιά ακόμη δεν υπήρξε ανάγκη
δανεισμού και δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα με χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 2.596 χιλιάδες ευρώ τη 31η Δεκεμβρίου 2005
έναντι 1.817 χιλιάδων ευρώ τη 31η Δεκεμβρίου 2004.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΜΕΡΙΣΜΑ
Από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2005, ποσού 2.068.148,70 ευρώ, προτείνεται μέρισμα
ποσού 933.475,92 ευρώ, ήτοι μέρισμα ανά μετοχή 0,039 ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό 1.134.672,78 ευρώ προτείνεται για σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού,
Αφορολογήτων Αποθεματικών και Υπόλοιπο Κερδών σε νέο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005
1. Ανατέθηκε η ανέγερση των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων εκτύπωσης εφημερίδων
και γραφειακών χώρων στη Βιομηχανική Περιοχή Καρελλά του Δήμου Κρωπίας στην
εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε., μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό και με συμφωνηθέν
εργολαβικό αντάλλαγμα Ευρώ 2.776.260.
2. Μετατοπίσθηκε χρονικά και τροποποιήθηκε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ποσού
1.444.354 ευρώ του επενδυτικού προγράμματος που αφορά στην ανέγερση
κτιριακών εγκαταστάσεων και στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση πιεστηρίου
μέχρι 30-9-2006.
3. Η εταιρεία αποφάσισε την εξαγορά της εταιρείας «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ- ΑΦΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.» στα πλαίσια της πολιτικής της για ανάπτυξη συνεργιών με άλλες
εταιρείες και επέκτασης της σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. Η εξαγορά
ολοκληρώθηκε το 2006.
4. Τον Ιούνιο 2005 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή της νέας υπερσύγχρονης εκτυπωτικής
μονάδος η οποία θα εγκατασταθεί σε ακίνητο –υπό ανέγερση- σε ιδιόκτητο οικόπεδο
στην περιοχή του Κορωπίου.
5. Toν Μάιο του 2005 κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ της εφημερίδας Η
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (αποκλειστικά για τους συνδρομητές της). Πρόκειται για μια έκδοση
που παρουσιάζει με περιγραφικό και χρηστικό τρόπο προτάσεις για καλοκαιρινές
αποδράσεις και για το lifestyle του κοσμοπολίτη ταξιδιώτη.
6. Toν Σεπτέμβριο του 2005 κυκλοφόρησε νέο ένθετο περιοδικό της εφημερίδας Η
NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (αποκλειστικά για τους συνδρομητές της) Speed N’ Style. Κεντρικά
σημεία της φιλοσοφίας του είναι η παρουσίαση όλων των νέων και των τάσεων στο
χώρο της αυτοκίνησης, από άποψη τεχνολογίας, καινοτομίας, στρατηγικών εξελίξεων
και σχεδιασμού.
7. Τον Οκτώβριο του 2005 κυκλοφόρησε το Just Health, το ένθετο περιοδικό της
εφημερίδας Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (αποκλειστικά για τους συνδρομητές της). Η έκδοση
αυτή πραγματεύεται θέματα υγείας και ευεξίας με πλούσια αρθρογραφία ειδικών του
χώρου και συνεντεύξεις καταξιωμένων γιατρών.
8. Στα πλαίσια υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων η εταιρεία μέσα στη διάρκεια
του 2005 διοργάνωσε εκδηλώσεις σε 6 μεγάλες πόλεις στη Περιφέρεια : Λάρισα,
Πάτρα, Ρόδος, Ιωάννινα, Ηράκλειο και Αλεξανδρούπολη με θέμα: «Η
Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια, Νέο περιβάλλον δράσης και ανάπτυξης», και με
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προσκεκλημένους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, στελέχη των Επιμελητηρίων,
φορείς και θεσμικούς παράγοντες τοπικών οργανώσεων καθώς και επιχειρηματικούς
παράγοντες της Περιφέρειας.
9. Τον Ιούνιο του 2005 δημιουργήθηκε το site «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
(αποκλειστικά για τους συνδρομητές της εφημερίδας). Το site παρέχει πλούσια
ενημέρωση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως: χρηματοδότηση επιχειρήσεων,
φορολογικά θέματα, προγράμματα επιδοτήσεων, κοινοτικά θέματα, μελέτες,
προγράμματα επιμόρφωσης κ.α.
10. Τον Ιούνιο του 2005 δημιουργήθηκε το site «Real Estate» που περιέχει εκατοντάδες
αγγελίες ακινήτων καθώς και σχετική ειδησεογραφία για το συγκεκριμένο κλάδο.
11. Τον Ιούνιο του 2005 δημιουργήθηκε το site «Τέχνη+Ζωή» που καταγράφει όλες τις
εξελίξεις, τα νέα ρεύματα και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε όλους τους
πολιτιστικούς τομείς.
12. Διευρύνοντας τον κύκλο δραστηριοτήτων της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ξεκίνησε από το
2005 την έκδοση βιβλίων. Τον Οκτώβριο προχώρησε στην έκδοση του 1ου τίτλου με
θέμα «Εργασιακές Αναλύσεις & Εφαρμογές». Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο κος
Πέτρος Ραπανάκης , οικονομολόγος.
13. Στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Intercontinental το 2ο
συνέδριο της Ναυτεμπορικής με θέμα BRANDS FORUM 2005. Το συνέδριο
παρακολούθησαν περισσότερα από 350 στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Bob Pritchard, international marketer of the year 1999.

ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006
1.

Ολοκλήρωση ανέγερσης του νέου κτιρίου παραγωγής, εγκατάσταση της εκτυπωτικής
μονάδος και έναρξη παραγωγής της εφημερίδας και των ένθετων στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας

2.

Εμπορική εκμετάλλευση της νέας εκτυπωτικής μονάδος με την παραγωγή προϊόντων
φασόν τρίτων

3.

Εντατικοποίηση της λειτουργίας έκδοση βιβλίων οικονομικού και management
περιεχομένου

4.

Περαιτέρω δραστηριοποίηση της λειτουργίας διοργάνωσης σεμιναρίων

5.

Διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό των ειδικών αφιερωμάτων και των ένθετων
περιοδικών, με γνώμονα την έγκαιρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αναγνωστικού
κοινού

6.

Διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο ως προς την αναγνωσιμότητα

7.

Υιοθέτηση μεθόδων αύξησης των συνδρομητών της εφημερίδας και ενίσχυση των
πωλήσεων μέσω του περιπτέρου
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8.

Βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση της πολύ επιτυχημένης ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο. Περαιτέρω αξιοποίηση επίσης της ιστοσελίδας στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης του αριθμού συνδρομητών στην έντυπη έκδοση μέσω της διαδικτυακής
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αποκλειστικά στους εν
λόγω συνδρομητές.

9.

Συμμετοχή σε
περιεχομένου.

διοργάνωση

εκθέσεων

και

συνεδρίων

οικονομικού

κυρίως

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις,
μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για την εταιρεία, καθώς και για τα πεπραγμένα του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας προτείνει να αποφασίσετε για την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2005- 31/12/2005.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ. Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αγγέλα Κοντογούρη
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ”H
NAYTEΜΠΟΡΙΚΗ –Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.” της εταιρικής χρήσεως που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση
και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά
τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο
έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που
ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της Διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη συμφωνία
του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές
καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για
τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της
εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της
καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας
της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις
προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως
προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση
Νο29 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων στην οποία
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2004 &
2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
ελεγχθούν και θα 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 σχετικά με το θέμα αυτό.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11881
ΣΟΛ Α. Ε. Ο. Ε.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31.12.2005
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2004

Σημείωση

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια

7

11.395.957,43

9.626.508,59

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις

8

1.370.788,93

1.370.788,93

Λοιπές απαιτήσεις

9

12.981,79

11.665,86

12.779.728,15

11.008.963,38

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
10

18.884,57

26.120,20

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

11

7.978.275,76

6.084.237,78

12

889.731,38

1.737.222,02

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα

13

4.160.602,10

5.300.654,40

13.047.493,81

13.148.234,40

25.827.221,96

24.157.197,78

14

7.180.584,00

7.180.584,00

14

4.832.733,68

4.832.733,68

15

3.557.256,43

2.485.567,33

Αποθέματα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσης

6.341.979,04

6.644.010,28

21.912.553,15

21.142.895,29

711.486,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος

16

889.109,47

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους

17

429.962,06

485.564,88

1.319.071,53

1.197.051,03

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

18

1.761.747,34

1.368.802,83

Φόρος Εισοδήματος

19

828.764,78

447.346,93

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

20

5.085,16

1.101,70

2.595.597,28

1.817.251,46

3.914.668,81

3.014.302,49

25.827.221,96

24.157.197,78

Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Σημείωση

1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2004

Κύκλος εργασιών

21

13.643.876,59

13.133.207,36

Κόστος Πωλήσεων

22

(6.801.070,76)

(6.070.170,03)

6.842.805,83

7.063.037,33

Μικτά κέρδη/(ζημιές)
Άλλα έσοδα

23

474.446,88

479.912,18

Έξοδα Διάθεσης

24

(2.990.474,30)

(2.888.955,02)

Έξοδα Διοίκησης

25

(1.352.037,15)

(1.365.210,88)

Άλλα έξοδα

26

(42.159,81)

(320.145,14)

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

27

(8.525,33)

(8.807,25)

Αποτελέσματα από λοιπές επιχειρήσεις

28

74.500,00

63.793,20

2.998.556,12

3.023.624,42

(930.407,42)

(817.697,92)

2.068.148,70

2.205.926,50

Κέρδη (ζημιά) προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος

Καθαρό Κέρδος/ (ζημιά) περιόδου

29
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την
1.1.2004

7.180.584,00

Υπέρ το άρτιο
4.832.733,68

Αποθεματικά
Εύλογης
Αξίας

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

3.967.134,45

2.330.133,77

229.669,45

18.540.255,35

2.205.926,50

2.205.926,50

396.713,44

396.713,44

155.433,56

(155.433,56)

0,00

2.485.567,33

2.676.875,83

21.142.895,29

2.068.148,70

2.068.148,70

(1.124.958,16)

(1.124.958,16)

(173.532,68)

(173.532,68)

1.071.689,10

(1.071.689,10)

0,00

3.557.256,43

2.374.844,59

21.912.553,15

Αποτέλεσμα
χρήσης 2004
Διόρθωση αναβαλ.
Φόρων
αναπροσαρμογής
ακινήτων λόγω
μείωσης
συντελεστών
Μεταφορά σε
αποθεματικά
Καθαρά θέση την
31.12.2004

7.180.584,00

4.832.733,68

3.967.134,45

Αποτέλεσμα
χρήσης 2005
Εγκριθέντα
μερίσματα χρήσης
2004
Αναμόρφωση
αναβαλλόμενης
φορολογίας
Μεταφορά σε
αποθεματικά
Καθαρά Θέση την
31.12.2005

7.180.584,00

4.832.733,68

3.967.134,45

Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1-31/12/2005

1/1-31/12/2004

2.998.556,12

3.023.624,42

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

192.553,76

233.058,08

Προβλέψεις

(241.985,43)

(77.599,52)

0,00

(61.788,65)

Συναλλαγματικές Διαφορές

Άλλα μη ταμειακά έσοδα

(34.233,57)

105.123,66

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(14.517,00)

0,00

8.525,33

8.807,25

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ.
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

7.235,63

12.157,73

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(2.381.486,81)

968.450,54

654.398,25

(971.654,68)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:
(8.525,33)

(8.807,25)

(447.346,93)

(1.226.424,24)

733.174,02

2.004.947,34

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων

(1.962.002,60)

(2.654.276,87)

Αγορές χρεογράφων

(2.400.000,00)

(8.284.994,41)

3.449.511,41

9.722.974,13

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Πωλήσεις χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες

58.125,00

72.041,23

Μερίσματα εισπραχθέντα

99.811,19

186.211,50

(754.555,00)

(958.044,42)

Μερίσματα πληρωθέντα

(1.118.671,32)

(1.073.515,07)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.118.671,32)

(1.073.515,07)

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

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(1.140.052,30)

(26.612,15)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
χρήσης

5.300.654,40

5.327.266,55

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσης

4.160.602,10

5.300.654,40
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της 31.12.2005

1.

Γενικές πληροφορίες

Η 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».
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 27η
Μαρτίου 2006.
Σχετικά με τις συμμετοχές τις εταιρείας σημειώνουμε τα παρακάτω:
Α) Η θυγατρική της κατά 99,99% (4.997 μετοχές αξίας 11,80 ευρώ εκάστη, επί συνόλου 5.000
ονομαστικών μετοχών) « ΑΙΜΟΣ ΑΕ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» η οποία ιδρύθηκε το
1996 και έχει έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλών, εκπόνηση μελετών
σε θέματα επενδύσεων και πάσης φύσεως εκδόσεων, αντικείμενα που δεν είναι
ανταγωνιστικά προς την εταιρεία. Εκδίδει το BALKAN MARKETS Daily, ενημερωτικό δελτίο
για τις εξελίξεις στις χώρες των Βαλκανίων, το οποίο αποστέλλεται καθημερινά μέσω e-mail &
fax σε συνδρομητές.
Τα οικονομικά στοιχεία αυτής με 31-12-2005 έχουν ως εξής: Συνολικά περιουσιακά στοιχεία €
61.161,97 Σύνολο υποχρεώσεων € 10.667,26 Κύκλος εργασιών € 40.783,42 και Ζημιές
χρήσεως 22.298,74. Επειδή τα παραπάνω κονδύλια δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση επί των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, καθότι οι διαφορές των αντίστοιχων κονδυλίων είναι
μηδαμινές, η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την
παραπάνω θυγατρική της.
Β) Η κατά 35% εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται
στον τομέα των συνεδρίων. Η μητρική εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις της.
Τα οικονομικά στοιχεία αυτής με 31-12-2005 έχουν ως εξής: Συνολικά περιουσιακά στοιχεία €
2.228.540,31 Σύνολο υποχρεώσεων € 2.251.404,76 Κύκλος εργασιών € 3.501.310,13 και
Ζημιές χρήσεως 302.685,66.
Γ) 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
των περιπτέρων, στη μείωση των επιστρεφόμενων εφημερίδων και μείωση του κόστους
διακίνησης των εφημερίδων προς τους συνδρομητές της επαρχίας.
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2.
Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:
•

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν τη χρήση 2005. Έχουν συνταχθεί
για πρώτη φορά 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 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. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 και στο εξής, η 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
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα μέχρι και την 31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τα
ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες
για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις.
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα παρέχονται στους πίνακες στις
σελίδες 21-23.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία
έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται στη σημείωση Νο 4.
•

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 της εταιρείας διευκρινίζεται ότι οι πωλήσεις
πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγω εντός της Ελλάδος και θεωρούνται ως ένας
γεωγραφικός τομέας.
• Συναλλαγματικές μετατροπές
α) Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 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 της εταιρείας.
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
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νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως
και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 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.
•

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.
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•

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας 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 η εταιρεία 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 η εταιρεία 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 ισολογισμού η εταιρεία 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 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 η επιχείρηση έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη
τους. Αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
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•

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 η εταιρεία 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

Δεν υφίστανται.
•

Κρατικές επιχορηγήσεις

Δεν υφίστανται.
•

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 του ισολογισμού.
Την 30/6/2005 ο αναβαλλόμενος φόρος που αφορούσε αναπροσαρμογές παγίων
προσδιορίστηκε με το φορολογικό συντελεστή 25% που αναμένεται να ισχύει κατά το χρόνο
της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των παγίων.
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•

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 στον ισολογισμό 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
Η εταιρεία καταχώρησε στην παρούσα χρήση παροχές για τερματισμό απασχόλησης
προσωπικού ποσού € 164.486,06.
•

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
•

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 Εταιρεία παραδίδει τις εφημερίδες στους
πελάτες, μέσω πρακτορείων, με την εκκαθάριση του πρακτορείου β) όταν παραδίδει τις
εφημερίδες σε συνδρομητές και γ) τα έσοδα διαφημίσεων 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
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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.
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
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
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.

19

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ. 210 5198000
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005)
γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών
των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των
επιτοκίων.
δ) Κίνδυνος τιμής
Η εταιρεία εκτίθεται 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.
Η Εταιρεία προβαίνει 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.

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 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
Η Εταιρεία 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
Η Εταιρεία 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 την
Εταιρεία
Η Εταιρεία 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
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περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιμες ζωές των παγίων οι οποίες με το προηγούμενο καθεστώς
βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις.

6.

Συμφωνίες μεταξύ ΔΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι κατωτέρω συμφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα κατά την πρώτη προσαρμογή
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της περιουσιακής διάρθρωσης της
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και κρίνονται θετικές σε
σχέση με τα προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα. Συγκεκριμένα παραθέτονται οι παρακάτω
πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
01.01.2005

01.01.2004

16.539.426,61
3.967.134,45

15.529.877,71
3.967.134,45

1.194.569,86

1.194.569,86

1.159.320,67
(633.797,72)
(37.462,27)

1.159.320,67
(1.030.511,16)
(37.462,27)

(375.506,34)
(65.000,00)
(13.955,12)
(1.143.662,08)
(644.550,37)
(75.670,53)
224.778,40
1.124.958,16
(77.688,43)

(375.506,34)
(65.000,00)
(13.955,12)
(1.143.662,08)
(644.550,37)
0,00
0,00
0,00
0,00

21.142.895,29

18.540.255,35

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης συμμετοχών βάσει
ΕΛΠ
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης χρεογράφων βάσει
ΕΛΠ
Καταχώρηση αναβαλλόμενου φόρου ΔΛΠ
Διαγραφή αναπόσβ.υπολοίπου διαμορφώσεων γηπέδων
Διαγραφή αναπόσβ.υπολοίπου ασώματων
ακινητοποιήσεων
Διαγραφή επισφαλών πελατών
Διαγραφή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος τόκων
Σχηματισμός πρόβλεψης υποτίμησης χρεογράφων
Σχηματισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Ακύρωση υπεραξίας Ν.2065/92
Διαφορά αποτελέσματος μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ
Αντιλογισμός πληρωτέων μερισμάτων βάσει ΕΛΠ
Προσαρμογή φόρου εισοδήματος μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
( πλην των δικαιωμάτων μειοψηφίας )
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.2004
ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα εγκαταστάσεως
Ενσώματα πάγια
Συμμετοχές
Επενδύσεις σε λοιπές
επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις
Χρεόγραφα
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές
στους εργαζόμενους
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ

221.199,28
5.624.411,23
228.918,07
0,00

(221.199,28)
4.002.097,36
(228.918,07)
1.370.788,93

0,00
9.626.508,59
0,00
1.370.788,93

11.665,86
6.086.194,44

0,00
4.922.768,94

11.665,86
11.008.963,38

26.120,20
6.350.400,72

0,00
(266.162,94)

26.120,20
6.084.237,78

1.720.474,29
0,00

(1.720.474,29)
1.737.222,02

0,00
1.737.222,02

5.300.654,40

0,00

5.300.654,40

13.397.649,61
19.483.844,05

(249.415,21)
4.673.353,73

13.148.234,40
24.157.197,78

7.180.584,00
4.832.733,68
2.418.822,31
2.107.286,62
16.539.426,61

0,00
0,00
66.745,02
4.536.723,66
4.603.468,68

7.180.584,00
4.832.733,68
2.485.567,33
6.644.010,28
21.142.895,29

0,00

711.486,15

711.486,15

0,00

485.564,88

485.564,88

0,00

1.197.051,03

1.197.051,03

2.203.306,25

(834.503,42)

1.368.802,83

740.009,49
1.101,70

(292.662,56)
0,00

447.346,93
1.101,70

2.944.417,44
2.944.417,44
19.483.844,05

(1.127.165,98)
69.885,05
4.673.353,73

1.817.251,46
3.014.302,49
24.157.197,78
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΠΧΠ ΤΗΣ 31.12.2004

ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ ΔΠΧΠ

Κύκλος εργασιών

13.133.207,36

0,00

13.133.207,36

Κόστος Πωλήσεων

(6.247.856,17)

177.686,14

(6.070.170,03)

6.885.351,19

177.686,14

7.063.037,33

507.851,86

(27.939,68)

479.912,18

Έξοδα Διάθεσης

(2.921.668,08)

32.713,06

(2.888.955,02)

Έξοδα Διοίκησης

(1.592.275,46)

227.064,58

(1.365.210,88)

Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικό κόστος
(καθαρό)
Αποτελέσματα από λοιπές
επιχειρήσεις

(135.399,44)

(184.745,70)

(320.145,14)

(8.807,25)

0,00

(8.807,25)

63.793,20

0,00

63.793,20

Κέρδη (ζημιά) προ φόρου

2.798.846,02

224.778,40

3.023.624,42

Φόρος Εισοδήματος

(740.009,49)

(77.688,43)

(817.697,92)

Καθαρό Κέρδος/(ζημιά) περιόδου

2.058.836,53

147.089,97

2.205.926,50

Μικτά κέρδη/(ζημιές)
Άλλα έσοδα
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
01.01.2004
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 01.01.2004

Οικόπ.-Κτίρια Μηχ/κός Εξ.
6.469.119,36 1.788.809,42
8.034,52 1.172.498,71
6.461.084,84 616.310,71

Μεταφορικά
Μέσα
Λοιπός Εξ.
27.306,30 706.758,67
25.826,39 580.344,33
1.479,91 126.414,34

Σύνολο
8.991.993,75
1.786.703,95
7.205.289,80

01.01.-31.012.2004
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2004

Οικόπ.-Κτίρια
6.469.119,36
8.034,52
1.533.489,37
0,00
40.598,31
7.953.975,90

Μηχ/κός Εξ.
1.788.809,42
1.172.498,71
1.004.184,63
0,00
100.860,45
1.519.634,89

Μεταφορικά
Μέσα
Λοιπός Εξ.
27.306,30 706.758,67
25.826,39 580.344,33
46.160,00 70.442,87
0,00
0,00
3.787,84 87.811,48
43.852,07 109.045,73

Σύνολο
8.991.993,75
1.786.703,95
2.654.276,87
0,00
233.058,08
9.626.508,59

31.12.2004
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2004

Οικόπ.-Κτίρια
8.002.608,73
48.632,83
7.953.975,90

Μηχ/κός Εξ.
2.792.994,05
1.273.359,16
1.519.634,89

Μεταφορικά
Μέσα
Λοιπός Εξ.
Σύνολο
73.466,30 777.201,54 11.646.270,62
29.614,23 668.155,81 2.019.762,03
43.852,07 109.045,73 9.626.508,59

01.01.-31.12.2005
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005

Οικόπ.-Κτίρια
8.002.608,73
48.632,83
411.258,24
0,00
41.992,87
8.323.241,27

Μηχ/κός Εξ.
2.792.994,05
1.273.359,16
1.483.629,91
0,00
77.077,54
2.926.187,26

Μεταφορικά
Μέσα
Λοιπός Εξ.
Σύνολο
73.466,30 777.201,54 11.646.270,62
29.614,23 668.155,81 2.019.762,03
0,00 67.114,45 1.962.002,60
0,00
0,00
0,00
9.232,00 64.251,35
192.553,76
34.620,07 111.908,83 11.395.957,43

31.12.2005
Αξία Κτήσης
Σωρευμένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005

Οικόπ.-Κτίρια
8.413.866,97
90.625,70
8.323.241,27

Μηχ/κός Εξ.
4.276.623,96
1.350.436,70
2.926.187,26

Μεταφορικά
Μέσα
Λοιπός Εξ.
Σύνολο
73.466,30 844.315,99 13.608.273,22
38.846,23 732.407,16 2.212.315,79
34.620,07 111.908,83 11.395.957,43

•

Τα οικόπεδα και τα κτίρια εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους.

Η υπεραξία αναπροσαρμογής, καθαρή από αναβαλλόμενους φόρους πιστώθηκε σε
λογαριασμό του παθητικού με τίτλο « Υπεραξία από αποτίμηση παγίων Δ.Λ.Π. 16»
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των παγίων της εταιρείας.
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8. Επενδύσεις σε λοιπές εταιρείες
Kατωτέρω παρατίθενται ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν τρεις εταιρίες στις
οποίες συμμετέχει η εταιρεία.

Επωνυμία

Χώρα
Περιουσιακά
εγκατάστασης
στοιχεία
Υποχρεώσεις

Κύκλος
εργασιών

Κέρδη
(ζημίες)

Ποσοστό
συμμετοχής

31.12.2005
ΕΡΑΣΜΟΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΜΟΣ Α.Ε. –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ

2.228.540,31

2.251.404,76

3.501.310,13 (302.685,66)

21.712.934,93 17.893.974,44 79.390.567,74
61.161,97

10.667,26

40.783,42

770.237,13

5%

(22.298,74)

99,9%

Σχετικά με τη συμμετοχή στην εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΑΕ» σημειώνουμε τα παρακάτω:
Η αξία της συμμετοχής ποσού ευρώ 798.251,33, κατά ποσό ευρώ 241.537,83 αφορά την
εύλογη αξία και το υπόλοιπο ποσό ευρώ 556.713,50 αφορά υπεραξία η οποία σύμφωνα με
τα Δ.Π.Χ.Π. υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης.
Το ποσό της υπεραξίας (ευρώ 556.713,50) προκύπτει από εγγυημένη συμφωνία μεταξύ της
εταιρείας μας και των μετόχων της συγγενούς εταιρείας.
9. Λοιπές απαιτήσεις
31.12.2005
12.981,79
12.981,79

31.12.2004
11.665,86
11.665,86

31.12.2005

31.12.2004

Έτοιμα προϊόντα

2.256,99

0,00

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Υποπροϊόντα & υπολείμματα
Σύνολο

14.105,78
2.521,80
18.884,57

24.389,18
1.731,02
26.120,20

Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο

35%

10. Αποθέματα
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11. Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις)
Επιταγές εισπρακτέες
(χαρτοφυλάκιο)
Επιταγές & γραμμάτια σε
καθυστέρηση
Χρεώστες Διάφοροι
Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί
Σύνολο

31.12.2005

31.12.2004

4.621.617,05

3.405.950,29

250.000,00

250.000,00

4.371.617,05

3.155.950,29

2.609.206,86

2.215.850,91

6.195,20

7.051,14

325.035,99
666.220,66
7.978.275,76

327.908,77
377.476,67
6.084.237,78

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες εμφανιζόμενες λογιστικές
αξίες.
12. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων

Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ
Μερίδια Α/Κ εσωτερικού
Σύνολο

31.12.2005
366.441,74
523.289,64
889.731,38

31.12.2004
295.094,68
1.442.127,34
1.737.222,02

13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
31.12.2005

31.12.2004

685.185,80

375.436,34

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως

2.545.416,30

1.862.246,95

Τραπεζικές καταθέσεις όψεως

2.545.416,30

1.862.246,95

930.000,00

3.062.971,11

4.160.602,10

5.300.654,40

Διαθέσιμα στο ταμείο

Τραπεζικές καταθέσεις
προθεσμίας
Σύνολο

14. Μετοχικό κεφάλαιο και Υπέρ το άρτιο

01.01.2004
31.12.2004
31.12.2005

Aριθμός
μετοχών
23.935.280
23.935.280
23.935.280

Υπέρ το
Μετοχικό
άρτιο
Κεφάλαιο
7.180.584,00 4.832.733,68
7.180.584,00 4.832.733,68
7.180.584,00 4.832.733,68

Σύνολο
12.013.317,68
12.013.317,68
12.013.317,68
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Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών μετοχών την 31.12.2005 είναι 23.935.280 με ονομαστική
αξία € 0,30 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
15. Αποθεματικά
Ειδικά
Έκτακτα
Λοιπά
Τακτικό Αποθ. Αποθεματικά Αποθεματικά Αποθεμ.
Σύνολο
632.173,53
8.943,74
97.677,79 1.591.338,71 2.330.133,77
01.01.2004
723.136,03
8.943,74
97.677,79 1.655.809,77 2.485.567,33
31.12.2004
723.136,03 1.080.632,84
97.677,79 1.655.809,77 3.557.256,43
31.12.2005

16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωμα για συμψηφισμό και αφορούν και τα δύο στην ίδια
λογιστική αρχή.
Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής:
31.12.2005
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Σύνολο φορολογικών απαιτήσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
Σύνολο φορολογικών υποχρεώσεων
Συμψηφισμένο υπόλοιπο (αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση)

31.12.2004

413.416,47
0,00
413.416,47

386.195,67
0,00
386.195,67

1.302.525,94
0,00
1.302.525,94

1.097.681,82
0,00
1.097.681,82

889.109,47

711.486,15

17. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004
Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.0131.12.2004
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 01.0131.12.2004
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 01.0131.12.2004

644.550,37

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης
01.01-31.12.2005
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας
περιόδου 01.01-31.12.2005
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας
περιόδου 01.01-31.12.2005

485.564,88

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005

429.962,06

55.075,17
25.524,19
239.584,85

79.424,07
29.459,17
164.486,06
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2005
3,96%

2004
3,96%

3,96%
4,3%

3,96%
4,3%

18. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές

31.12.2005

31.12.2004

1.013.763,82

656.761,73

Προκαταβολές πελατών

19.302,96

29.869,86

Υποχρεώσεις για φόρους και
ασφαλιστικούς οργανισμούς
Μερίσματα πληρωτέα

660.741,95

544.235,19

41.646,23

35.359,39

0,00

58.695,00

26.292,38

43.881,66

1.761.747,34

1.368.802,83

Μεταχρονολογημένες
επιταγές
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο

Οι αξίες των υποχρεώσεων ταυτίζονται με τις λογιστικές αξίες

19. Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

31.12.2005
828.764,78
828.764,78

31.12.2004
447.346,93
447.346,93

20. Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού

Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Σύνολο

31.12.2005
5.085,16

31.12.2004
1.101,70

5.085,16

1.101,70
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
21. Ανάλυση κύκλου εργασιών

Πωλήσεις εφημερίδων μέσω
πρακτορείων
Συνδρομές εφημερίδας
Πωλήσεις εφημερίδας μέσω
γραφείων
Έσοδα από δημοσιεύσεις
Πωλήσεις βιβλίων
Πωλήσεις λοιπών
αποθεμάτων & άχρηστου
υλικού
Υπηρεσίες ενημέρωσης
μέσω Cosmote
Χορηγίες
Εκτυπώσεις εντύπων
Έσοδα συνεδρίων
Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Σύνολο

31.12.2005
681.581,83

31.12.2004
646.647,57

3.327.931,87
2.893,39

3.373.990,16
1.870,82

9.274.657,68
44.292,70
13.331.357,47
25.209,04

8.875.635,95
0,00
12.898.144,50
26.435,94

15.981,51

16.581,92

133.973,72
0,00
11.631,85
125.723,00
287.310,08
13.643.876,59

114.300,00
4.180,00
0,00
73.565,00
208.626,92
13.133.207,36

Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ

221.1 Έκδοση εφημερίδων
515-7 Εμπόριο
υπολειμμάτων χάρτου
Σύνολο

31.12.2005
13.618.667,55
25.209,04

31.12.2004
13.106.771,42
26.435,94

13.643.876,59

13.133.207,36

22. Κόστος πωληθέντων

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Αναλώσεις υλικών
Σύνολο

31.12.2005
3.478.084,25
2.402.841,15
171.926,11
9.177,45
439.530,19
97.727,32
201.784,29
6.801.070,76

31.12.2004
3.305.699,95
1.489.439,43
178.929,89
8.324,49
406.867,65
141.301,03
539.607,59
6.070.170,03
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23. Άλλα έσοδα

Ενοίκια
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Επιχορηγήσεις διάφορες
Έσοδα από προβλέψεις
προηγούμενων χρήσεων
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

31.12.2005
12.455,28
83.436,19
68.305,46
36.385,00

31.12.2004
12.252,00
141.760,53
172.134,24
17.100,00

187.503,77
86.361,18

127.262,21
9.403,20

474.446,88

479.912,18

31.12.2005
1.226.810,36
1.090.419,94
180.989,68
18.303,57
415.664,91
58.285,84
2.990.474,30

31.12.2004
1.167.910,94
1.143.916,79
160.579,11
16.701,54
354.559,34
45.287,30
2.888.955,02

31.12.2005
848.073,05
125.177,90
143.130,23
13.052,35
186.063,02
36.540,60
1.352.037,15

31.12.2004
765.492,31
101.036,23
177.943,62
12.367,59
261.901,38
46.469,75
1.365.210,88

31.12.2005
42.000,00

31.12.2004
185.000,00

159,81
0,00
0,00
0,00

78,39
105.123,66
1.844,50
23.648,18

0,00
0,00

1.513,41
2.937,00

42.159,81

320.145,14

24. Έξοδα διάθεσης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
25. Έξοδα διοίκησης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
26. Άλλα έξοδα

Πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιά πώλησης χρεογράφων
Πρόβλεψη υποτίμησης
χρεογράφων
Λοιποί φόροι
Λοιπά έξοδα προηγούμενων
χρήσεων
Σύνολο
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27. Χρηματοοικονομικό κόστος

Τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο

31.12.2005
8.525,33
8.525,33

31.12.2004
8.807,25
8.807,25

28. Αποτέλεσμα από λοιπές επιχειρήσεις

Μερίσματα από λοιπές
επιχειρήσεις
Σύνολο

31.12.2005
74.500,00

31.12.2004
63.793,20

74.500,00

63.793,20

31.12.2005

31.12.2004

828.764,78

740.009,49

97.552,00
4.090,64
930.407,42

0,00
77.788,43
817.697,92

29. Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος επί
φορολογητέων αποτελεσμάτων
Φόρος εισοδήματος
φορολογικού ελέγχου 19992003
Αναβαλλόμενος Φόρος
Σύνολο

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2004 & 2005 με συνέπεια να υπάρχει
το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
ελεγχθούν και θα 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 σχετικά με το θέμα αυτό.
Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος όπως απεικονίζονται στα Αποτελέσματα
και των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος της εταιρείας (2005 : 32%, 2004 : 35%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων,
έχει ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΗ 2005
Κέρδη προ φόρων
Συμπληρωματικός φόρος
Διαφορές φορολογικού
ελέγχου
Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό
τρόπο φορολογηθέντα έσοδα
Δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται φορολογικά
Σύνολο

2.998.556,12 χ 32%

Φόρος εισοδήματος
959.537,96
1.051,13
97.552,00

429.971,84 χ 32%

(137.590,99)

30.804,13 χ 32%

9.857,32
930.407,42
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ΧΡΗΣΗ 2004
Κέρδη προ φόρων
Συμπληρωματικός φόρος
Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό
τρόπο φορολογηθέντα έσοδα
Δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται φορολογικά
Σύνολο

722.914,74 χ 35%

Φόρος εισοδήματος
1.058.268,55
1.045,03
(253.020,16)

32.584,29 χ 35%

11.404,50

3.023.624,42 χ 35%

817.697,92

30. Κέρδη κατά μετοχή
Βασικά
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους
μετόχους της εταιρείας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια
της περιόδου.
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Βασικά κέρδη κατά μετοχή

31.12.2005

31.12.2004

2.068.148,70

2.205.926,50

23.935.980
0,08640

23.935.980
0,09216

31. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Σε βάρος της εταιρείας δεν εκκρεμούν επίδικες διαφορές ή υποχρεώσεις που θα μπορούσαν
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
32. Αμοιβές και αποδοχές Διοίκησης και στελεχών της Εταιρείας
Οι μικτές αποδοχές του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ανέρχονται το 2004 σε € 65.011,15
και το 2005 σε € 124.519,35

Αθήνα, 27/3/2006
Η Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου
Α.Τ. Χ- 026113

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου
Α.Τ. Χ-091706

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