Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
30ης Σεπτεµβρίου 2005
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
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συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
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1. Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Ισολογισµού
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Σύνολο παθητικού

Όµιλος
30.09.05

30.06.05

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05

7.1
7.2

10.886.382,55
705.159,60
192.221,34
0,00

11.038.135,85
741.217,49
188.468,36
0,00

10.782.229,64
705.159,60
192.221,34
143.019,42

10.927.989,32
741.217,49
188.468,36
143.019,42

7.3
7.4
7.5

10.818.403,65
7.875.260,30
758.009,72
72.879,84
926.777,85
32.235.094,85

10.397.449,43
8.163.603,98
845.455,82
68.235,84
551.230,11
31.993.796,88

10.324.405,40
8.401.856,09
803.401,88
72.879,84
855.795,09
32.280.968,30

9.892.089,19
8.661.906,71
903.693,36
68.235,84
493.163,89
32.019.783,58

3.804.000,00
12.907.154,09
1.054.584,89
2.769.004,26
1.485.295,17
6.101,35
22.829,11
22.048.968,87

3.804.000,00
12.907.154,08
1.054.584,89
2.769.004,26
1.368.617,53
5.997,18
25.098,32
21.934.456,26

3.804.000,00
12.907.154,09
844.584,89
2.769.004,26
1.793.149,64
0,00
0,00
22.117.892,88

3.804.000,00
12.907.154,08
844.584,89
2.769.004,26
1.661.784,70
0,00
0,00
21.986.527,93

7.11

625.867,29
254.000,00

616.627,05
254.000,00

620.367,29
254.000,00

611.627,05
254.000,00

7.10

878.892,48

868.866,67

901.845,24

890.439,95

7.9

4.705.563,25
3.150.000,00
571.802,96
32.235.094,85

4.716.770,02
2.800.600,00
802.476,88
31.993.796,88

4.665.059,93
3.150.000,00
571.802,96
32.280.968,30

4.674.111,77
2.800.600,00
802.476,88
32.019.783,58

7.6

7.7
7.8

3

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.

Όµιλος
01.07-30.09.05
01.07-30.09.04

Εταιρεία
01.07-30.09.05
01.07-30.09.04

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

7.7
7.13

6.068.621,43
3.827.888,44
2.240.732,99

5.933.568,74
3.609.405,58
2.324.163,16

6.003.011,24
3.794.641,86
2.208.369,38

5.916.344,65
3.628.747,27
2.287.597,38

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως
Αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

7.12
7.13
7.13

28.992,84
280.581,12
1.776.626,19
1.236,57

47.744,44
269.243,67
1.695.817,72
6.894,27

28.765,33
280.581,12
1.726.721,57
1.236,57

47.744,44
269.243,67
1.615.617,14
6.894,27

211.281,95

399.951,94

228.595,45

443.586,74

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

7.14
7.14

12.925,09
55.725,15
168.481,89
54.073,47
114.408,42

4.475,16
68.051,11
336.375,99
121.980,02
214.395,97

12.925,09
54.702,66
186.817,88
55.452,94
131.364,94

4.475,16
66.112,50
381.949,40
128.413,79
253.535,61

116.677,64
-2.269,21
0,02

217.808,16
-3.412,19
0,03

131.364,94
0,00
0,02

253.535,61
0,00
0,04

Κατανεµηµένα σε
Μετόχους µητρικής
Μετόχους µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά µετοχή ευρώ

7.15

7.17
7.17
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Εταιρεία
(ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο
διαφορά

3.804.000,00
0,00
3.804.000,00

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
30.06.04 έως 30.09.04
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
Μερίσµατα πληρωτέα
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.04
Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2005 σύµφωνα
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα την 30.06.05 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Σηµ
Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2004 σύµφωνα
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα την 30.06.04 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
30.06.05 έως 30.09.05
Εισόδηµα καταχωρηθέν στα ίδια κεφάλαια
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.05

5.1

5.1

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

∆ιαφορές
αναπρ/γής

Υπόλοιπο
εις νέον

Σύνολο

13.443.634,20
-536.480,11
12.907.154,09

813.382,01
-115.000,00
698.382,01

192.190,23
-160.987,35
31.202,88

0,00
2.769.004,26
2.769.004,26

66.184,28
2.346.880,91
2.413.065,19

18.319.390,72
4.303.417,71
22.622.808,43

0,00
0,00
3.804.000,00

0,00
0,00
12.907.154,09

0,00
0,00
698.382,01

0,00
0,00
31.202,88

0,00
0,00
2.769.004,26

253.535,61
0,00
2.666.600,80

253.535,61
0,00
22.876.344,04

3.804.000,00
0,00
3.804.000,00

13.443.634,20
-536.480,11
12.907.154,09

897.918,56
-80.000,00
817.918,56

192.190,23
-165.523,90
26.666,33

140.658,14
2.628.346,12
2.769.004,26

45.807,82
1.615.976,88
1.661.784,70

18.524.208,95
3.462.318,99
21.986.527,94

0,00
0,00
3.804.000,00

0,00
0,00
12.907.154,09

0,00
0,00
817.918,56

0,00
0,00
26.666,33

0,00
0,00
2.769.004,26

0,00
131.364,94
1.793.149,64

0,00
131.364,94
22.117.892,88
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Όµιλος
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ.
Υπόλοιπα την 30η Ιουνίου 2004 σύµφωνα
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα την 30.06.04 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

5.1

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
30.06.04 έως 30.09.04
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
∆ιάθεση κερδών
Εισόδηµα καταχωρηθέν στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.04
Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2005 σύµφωνα
µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές
Προσαρµογές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ
Υπόλοιπα την 30.06.05 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου
30.06.05 έως 30.09.05
∆ιάθεση κερδών
Εισόδηµα καταχωρηθέν στα ίδια κεφάλαια
Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.09.05

5.1

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο
διαφορά

3.804.000,00
0,00
3.804.000,00

Τακτικό
αποθεµατικό

Λοιπά
αποθεµατικά

∆ιαφορές
αναπρ/γής

Υπόλοιπο
εις νέον

Σύνολο

13.443.634,20
-536.480,11
12.907.154,09

813.382,01
-115.000,00
698.382,01

192.190,23
49.012,65
241.202,88

0,00
2.769.004,26
2.769.004,26

112.762,36
2.074.956,66
2.187.719,02

18.365.968,80
4.241.493,46
22.607.462,26

0,00
0,00
0,00
3.804.000,00

0,00
0,00
0,00
12.907.154,09

0,00
0,00
0,00
698.382,01

0,00
0,00
0,00
241.202,88

0,00
0,00
0,00
2.769.004,26

214.395,97
0,00
-3.936,21
2.398.178,78

214.395,97
0,00
-3.936,21
22.817.922,02

3.804.000,00
0,00
3.804.000,00

13.443.634,20
-536.480,11
12.907.154,09

897.918,56
-80.000,00
817.918,56

192.190,23
44.476,10
236.666,33

140.658,14
2.628.346,12
2.769.004,26

-240.759,24
1.640.472,26
1.399.713,02

18.237.641,89
3.696.814,37
21.934.456,26

0,00
0,00
0,00
3.804.000,00

0,00
0,00
0,00
12.907.154,09

0,00
0,00
0,00
817.918,56

0,00
0,00
0,00
236.666,33

0,00
0,00
0,00
2.769.004,26

0,00
104,19
114.408,42
1.514.225,63

0,00
104,19
114.408,42
22.048.968,87
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Κατάσταση ταµιακών ροών
(ποσά σε ευρώ)
Όµιλος
1/7-30/9/2005
1/7-30/9/2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Αύξηση αποθεµάτων
Μείωση απαιτήσεων
Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και
άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα
ταµειακά διαθέσιµα
από ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης περιόδου

Εταιρεία
1/7-30/9/2005
1/7-30/9/2004

168.481,91

336.375,99

186.817,90

381.949,40

231.831,79
8.740,24

237.713,25
4.266,25

225.763,41
8.740,24

230.578,18
4.266,25

-13.530,17
55.725,15

-7.023,96
68.051,11

-13.530,17
54.702,66

-7.023,96
66.112,50

-420.954,22
141.411,21
-139.335,29

-665.351,29
143.366,44
-577.239,05

-432.316,21
125.915,19
-137.653,02

-619.636,97
19.718,34
-564.332,29

-47.471,02

-59.638,86

-46.448,53

-57.700,25

-15.100,40

-519.480,12

-28.008,53

-546.068,80

45.331,07

174.638,58

45.331,07

174.638,58

2.132,54
1.603,62

2.548,82
3.139,69

2.124,13
1.603,62

2.548,82
3.139,69

49.067,23

180.327,09

49.058,82

180.327,09

3.400.000,00
-3.050.600,00

800.000,00
-600.008,41

3.400.000,00
-3.050.600,00

800.000,00
-600.008,41

-7.819,09

-5.877,15

-7.819,09

-5.877,15

341.580,91

194.114,44

341.580,91

194.114,44

375.547,74

-145.038,59

362.631,20

-171.627,27

551.230,11

882.736,83

493.163,89

810.823,28

926.777,85

737.698,24

855.795,09

639.196,01

(Oι σηµειώσεις στις σελίδες 8-35 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων)
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2. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας» Ανώνυµος Βιοτεχνική Εµπορική
Εκπαιδευτική και Τεχνική Εταιρεία (ΑΒΕΕΤΕ) και διακριτικό τίτλο «Νάκας Μουσική» συστάθηκε
το 1980 (ΦΕΚ 3111/8.09.1980) ως εξής:
α) µε συγχώνευση και εισφορά σε είδος των ατοµικών επιχειρήσεων των Κωνσταντίνου Φ. Νάκα
και Γεωργίου Φ. Νάκα, όπως αυτές εκτιµήθηκαν από τη επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920
και
β) είσοδο των µετόχων Φίλιππου Κ. Νάκα, εµπόρου κατοίκου Αθηνών και Ειρήνης Νάκα, συζύγου
του Φιλίππου, κατοίκου Αθηνών.
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε ΑΡΜΑΕ 3769/06/Β/86/68
και έχει ως έδρα το ∆ήµο Παιανίας (19ο χιλιόµετρο Λεωφόρου Λαυρίου). Η διάρκεια της εταιρείας
έχει ορισθεί σε εξήντα έτη (60) από της δηµοσίευσης του καταστατικού της.
Αντικείµενο των εργασιών της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι.
 Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εµπορία παντός είδους Μουσικών Οργάνων
εξαρτηµάτων αυτών, στερεοφωνικών συστηµάτων, οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών
συσκευών, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εµπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών
υπολογιστικών µηχανών και παντός είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως επίσης
η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εµπορία παντός είδους βιβλίων, δίσκων, µαγνητοταινιών
και συναφών ειδών.
 Η συναρµολόγηση, επισκευή, συντήρηση, κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω ειδών.
 Η εκτύπωση µουσικών ή συναφών βιβλίων δίσκων κασετών ή άλλων οπτικοακουστικών
φορέων.
 Η κατασκευή τεχνικών έργων και η οργάνωση εκδηλώσεων συναφών προς τα ανωτέρω.


Η εκµίσθωση των ανωτέρω ειδών.

 Η διενέργεια εξαγωγικού εµπορίου επί συναφών και λοιπών ειδών.
 Η ίδρυση και εκµετάλλευση σχολών µουσικής εν γένει.
 Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω εργασίας.
 Η εκµετάλλευση κυλικείων, µπάρ, εστιατορίων και catering εντός των καταστηµάτων της
εταιρείας.
 Η εισαγωγή και εµπορία ειδών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακού υλικού.

3. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών
3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2005, που καλύπτουν την περίοδο 1η
Ιουλίου 2005 έως 30η Σεπτεµβρίου 2005, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (∆ΛΠ) 34, «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις», και το ∆ιεθνές Πρότυπο
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 1, «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
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Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης», γιατί αποτελούν µέρος της πρώτης χρήσης που θα λήξει
την 30η Ιουνίου 2006, κατά την οποία θα καταρτιστούν οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Για τη σύνταξή τους ελήφθησαν υπόψη, οι τρέχουσες συνθήκες και καταστάσεις όπως επίσης και
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) µε τις ερµηνείες τους, που
ισχύουν κατά τη σύνταξή τους. Τα ∆ΠΧΠ και οι ερµηνείες τους που θα ισχύουν την 30η Ιουνίου
2006, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των οποίων η εφαρµογή είναι προαιρετική, ενδέχεται να
τροποποιηθούν και κατά συνέπεια δεν είναι επί του παρόντος γνωστά µε βεβαιότητα. Η
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιουλίου 2004 ενώ η ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής
των ∆ΠΧΠ είναι η 1η Ιουλίου 2005. Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων,
η Εταιρεία έκανε χρήση ορισµένων απαλλαγών που προβλέπονται από το ∆ΠΧΠ 1, «Πρώτη
Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», και οι οποίες παρατίθενται στη παράγραφο 5.1.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, έως την 30η Ιουνίου 2005, συντάσσονταν σύµφωνα µε
τις Ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (ΕΛΠ). Τα συγκριτικά στοιχεία της
προηγουµένης περιόδου παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα ώστε να συµµορφώνονται µε τις
λογιστικές αρχές των ∆ΠΧΠ. Η συµφωνία και περιγραφή, της επίδρασης της µετάβασης, από τις
Ελληνικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές στα ∆ΠΧΠ παρουσιάζονται στην παράγραφο 5.2.
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 απαιτεί τη χρήση ορισµένων
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία
εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη
γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό
αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή
γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.

3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική
περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην παράγρ. 6.

3.3 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η
ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης
των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική
ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε
την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος
κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των
µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της
ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα
περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία
επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως
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του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων
που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο
από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα
στα αποτελέσµατα.
Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία
µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιουλίου 2005) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1
και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η
Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης της θυγατρικής που είχε αποκτηθεί πριν από την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία
που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1,
υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που
απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν
την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι
λογιστικές αρχές της θυγατρικής έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
∆οµή του Οµίλου. Η δοµή του Οµίλου έχει ως εξής:
Εταιρεία
1. Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας
2. Nakas Music Cyprus LTD

Μέθοδος ενοποίησης
Μητρική
Ολική ενοποίηση

% Συµµετοχής
82,8%

3.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό
νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε την χρήση των ισοτιµιών που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές
οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου
και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις
ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.

3.5 Ενσώµατα πάγια
Τα Οικόπεδα – Κτίρια αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία διενεργείται κάθε τρία
τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές, τα λοιπά ενσώµατα πάγια
αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος κτήσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων
που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων
κεφαλαίων. Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο
παρελθόν είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μειώσεις της
αξίας πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων
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για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα ως
έξοδο.
Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας των
ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που βασίζονται
στο κόστος κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό αναπροσαρµογής
στα κέρδη εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών.
Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των
ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής
τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Αυτοκίνητα

40
5-10
5-7

Έτη
Έτη
Έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ετήσιο ισολογισµό.
Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων
παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία
και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν
γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης.
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν την κατασκευή στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται
ως έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσεως.

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(α) Μισθωτικά ∆ικαιώµατα
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο για τον επιµερισµό του κόστους κτήσης των
µισθωτικών δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης.
(β) Λογισµικό
Η αξία µε βάση την οποία κεφαλαιοποιείται το αποκτηθέν λογισµικό, είναι ίση µε το κόστος που
απαιτήθηκε για την αγορά και λειτουργία του. Το κόστος αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης σε πέντε έτη. ∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση των
λογισµικών προγραµµάτων καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται.

3.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται
ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης ή όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί
να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ζηµιά που προκύπτει από αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων είναι το ποσό κατά το
οποίο η λογιστική τους αξία υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµη αξία είναι η
µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος
και της αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία
κατατάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών.
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3.8 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου
σταθµικού κόστους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των
αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των
αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν µεταβλητών
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

3.9 Εµπορικές απαιτήσεις
Οι εµπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων
και των προβλέψεων για ζηµιές αποµείωσης. Οι προβλέψεις για ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται
όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το προβλεπόµενο ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι
η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλούµενων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της
πρόβλεψης της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

3.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης (διάρκειας έως 3 µηνών). Αλληλόχρεοι
τραπεζικοί λογαριασµοί εµφανίζονται ως δανεισµός στις τρέχουσες υποχρεώσεις του ισολογισµού
της Εταιρείας.

3.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα
για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε
µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

3.12 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για
την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος.
Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα για την
πραγµατοποίηση της συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά
την διάρκεια του δανεισµού µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια
κατατάσσονται στις τρέχουσες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το άνευ όρων δικαίωµα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού.
3.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε
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το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση
τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που ισχύουν ή αναµένεται να ισχύσουν
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι οποίοι αναµένεται να είναι εφαρµόσιµοι όταν η
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση τακτοποιηθεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την
χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση.

3.14 Παροχές στο προσωπικό
Αποζηµίωση λόγω αποχώρησης σύµφωνα µε το Ν. 2112/20
Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να καταβάλλουν µία εφάπαξ αποζηµίωση στους εργαζοµένους
κατά την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση που προκύπτει για την Εταιρεία
υπολογίζεται ως η παρούσα αξία της δέσµευσης για τη συγκεκριµένη καθορισµένη παροχή κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται
σε περιοδική βάση από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Η παρούσα αξία της δέσµευσης της
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές
χρησιµοποιώντας επιτόκια εταιρικών οµολογιών υψηλής αξιολόγησης ή κρατικών χρεογράφων µε
διάρκεια ζωής ανάλογης της σχετικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει η Εταιρεία. Αναλογιστικά
κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα καθώς και
αλλαγές στις υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης καταχωρούνται άµεσα στο ίδια κεφάλαια. Το
κόστος υπηρεσιών κατανέµεται µε συστηµατικό τρόπο στη διάρκεια των ετών που οι εργαζόµενοι
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ενώ τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία προκύπτουν. Κόστη που προκύπτουν από µεµονωµένα γεγονότα, όπως διακανονισµούς και
περικοπές, αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα. Το κόστος υπηρεσίας προηγούµενων ετών
αναγνωρίζεται ως έξοδο στη διάρκεια της µέσης περιόδου κατά την οποία κατοχυρώνεται το
δικαίωµα στην παροχή, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο. Εάν µεταβληθούν οι όροι που
διέπουν την παροχή και η τελευταία είναι ήδη κατοχυρωµένη, τότε το κόστος υπηρεσίας
προηγουµένων ετών αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσµατα.

3.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µία παρούσα νοµική ή ηθική δέσµευση ως
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανόν ότι θα προκύψει εκροή πόρων για τον
διακανονισµό της δέσµευσης και το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Προβλέψεις
δεν αναγνωρίζονται για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές. Όταν υπάρχει ένα σύνολο παρόµοιων
υποχρεώσεων, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται µε την
εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και εάν η
πιθανότητα εκροής ενός στοιχείου που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί
να είναι µικρή. Οι προβλέψεις που καταχωρούνται υπολογίζονται στην παρούσα αξία της
καλύτερης δυνατής εκτίµησης που έχει η ∆ιοίκηση για τη δαπάνη που θα απαιτηθεί κατά το
διακανονισµό της υποχρέωσης στην ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Το
επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της παρούσας αξίας
αντικατοπτρίζει την τρέχουσα εκτίµηση της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος και
προσαρµογές που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη υποχρέωση.
3.16 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
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(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας µε την χρήση του πραγµατικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο
ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών
ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια, λογίζονται τόκοι µε το
ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. Τα έσοδα από τόκους που προέρχονται
από αποµειωµένα δάνεια αναγνωρίζονται παράλληλα µε την εξόφληση της απαίτησης.

3.17 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της εύλογης αξίας
του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις λοιπές
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη
υποχρέωση. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά τον τόκο αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σταθερό
περιοδικό επιτόκιο στην υπολειπόµενη υποχρέωση για κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτήθηκαν
µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται βάση της ωφέλιµης ζωής τους. Μισθώσεις όπου
ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ωφέλειες της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως
λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν
κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης µε
τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

3.18 ∆ιάθεση κερδών
Η διάθεση κερδών αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας όταν
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.

3.19 Λογιστικές αρχές ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
Οι πωλήσεις της Εταιρείας επηρεάζονται σηµαντικά από εποχιακούς παράγοντες παρουσιάζοντας
µία αύξηση κατά τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Τα έσοδα και έξοδα της
παρουσιαζόµενης ενδιάµεσης περιόδου δεν περιλαµβάνουν ανάλογες προβλέψεις εσόδων.
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4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διεκπεραιώνεται µε βάση πολιτικές που έχουν
εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει τις εταιρικές αρχές για τη
γενική διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου καθώς και τις πολιτικές για τη διαχείριση
συγκεκριµένων κινδύνων, όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρείας αποτελούνται
κυρίως από τραπεζικές καταθέσεις, εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, µερίσµατα πληρωτέα
και υποχρεώσεις που προκύπτουν από µισθώσεις. Η Εταιρεία συνήθως, δεν προβαίνει σε
συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε συναλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εµπορική
δραστηριότητα της Εταιρείας.

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(α) Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές
των επιτοκίων. Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο του επιτοκίου παρακολουθείται συνεχώς από
τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας.
(β)Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις της Εταιρείας διενεργούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι αγορές της Εταιρείας
διενεργούνται κυρίως από το εξωτερικό αλλά η πλειοψηφία αυτών εκτελείται στο λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εκτίθεται σε περιορισµένο βαθµό απέναντι σε
συναλλαγµατικούς κινδύνους, προερχόµενους από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές
εκτελούµενες σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.
(γ)Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εµπορικές απαιτήσεις
προέρχονται από µία µεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Η Εταιρεία παρακολουθεί την οικονοµική
κατάσταση των χρεωστών συνεχώς και προσαρµόζει την πιστωτική πολιτική της αναλόγως.
Μεγάλο µέρος των απαιτήσεών της από εµπορικές συναλλαγές είναι ασφαλισµένο έναντι
πιστωτικού κινδύνου σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για
ζηµιές προερχόµενες από αποµείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριµένων πιστωτικών κινδύνων.
(δ)Κίνδυνος ρευστότητας
Η αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται µε τη διατήρηση επαρκών
χρηµατικών διαθεσίµων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηµατοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η
εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου
κίνησης και των ταµειακών ροών.

5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ
Οι συγκεκριµένες λογιστικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο
3.1.

5.1 Απαλλαγές από απαιτήσεις άλλων ∆ΠΧΠ – επιλεγµένες από την Εταιρεία
Κατά τη σύνταξη των συγκεκριµένων λογιστικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, η Εταιρεία
έχει προβεί στο σύνολο των υποχρεωτικών απαλλαγών καθώς και σε ορισµένες προαιρετικές
απαλλαγές στα πλαίσια της αναδροµικής εφαρµογής των ∆ΠΧΠ.
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α) Απαλλαγή αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές συνενώσεις.
Επιχειρηµατικές συνενώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης δεν
επαναπροσαρµόστηκαν.
(β) Απαλλαγή αναφορικά µε χορηγούµενες παροχές στο προσωπικό
Η Εταιρεία έχει επιλέξει να αναγνωρίσει το σύνολο των συσσωρευµένων αναλογιστικών
κερδών και ζηµιών κατά την 1η Ιουλίου 2004.
(γ) Απαλλαγή αναφορικά µε συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
5. 2 Συµφωνία µεταξύ των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)
και των Ελληνικών Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΛΠ)
Οι ακόλουθες περιπτώσεις συµφωνίας µεταξύ των ∆ΠΧΠ και των ΕΛΠ παρέχουν µία
ποσοτικοποίηση της επίδρασης από τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. Η πρώτη συµφωνία (σηµείωση 5.2.1)
παραθέτει µία γενική εικόνα της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια, προερχόµενης από τη µετάβαση
κατά την 1η Ιουλίου 2004, την 30η Σεπτεµβρίου 2004 και την 30η Ιουνίου 2005. Οι ακόλουθες
συµφωνίες παρέχουν τις λεπτοµέρειες της επίδρασης από την µετάβαση:
• στα ίδια κεφάλαια κατά την 1η Ιουλίου 2004 (σηµείωση 5.2.2),
• στα ίδια κεφάλαια κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2004 (σηµείωση 5.2.3),
• στα ίδια κεφάλαια κατά την 30η Ιουνίου 2005 (σηµείωση 5.2.4),
Σηµείωση 5.2.1. Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων µεταξύ Ελληνικών Γενικά Αποδεκτών
Λογιστικών Αρχών (ΕΛΠ) και διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆ΠΧΠ)
Εταιρεία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως προγενέστερα είχαν
απεικονισθεί σύµφωνα µε τα ΕΛΠ (α)
Επίδραση από την µετάθεση µερισµάτων και λοιπών
αµοιβών, στον χρόνο έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων
Επίδραση από αποτίµηση των ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες
Επίδραση από την διαγραφή άυλων στοιχείων τα οποία δεν
αναγνωρίζονται στα ∆ΛΠ
Επίδραση από την διαγραφή εξόδων εισαγωγής στο ΧΑ
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Αναγνώριση παροχών στο προσωπικό
Επίδραση από τον επανυπολογισµό αποσβέσεων
άυλων περιουσιακών στοιχείων
Επίδραση από την λογιστικοποίηση συµβάσεων leasing
Επίδραση από την προσαρµογή των απαιτήσεων
Επίδραση από τον σχηµατισµό προβλέψεων
Επίδραση από τον αντιλογισµό προβλέψεων για
συναλλαγµατικές διαφορές
Αντιλογισµός αποθεµατικού αναπροσαρµογής Ν 2065/92
Λοιπές προσαρµογές
Επίδραση από την ορθή λογιστικοποίηση εξόδων και φόρων
Επίδραση από την αποµείωση συµµετοχής
Σύνολο προσαρµογών
(β)
Επενδυµένα κεφάλαια ∆ΛΠ (α+β)

30.06.2005

30.09.2004

30.06.2004

18.524.208,95

18.607.251,59

18.319.390,72

1.394.600,00

2.028.600,00

2.028.600,00

3.792.369,40

3.715.788,72

3.692.005,68

-29.459,42
-4.636,14
-890.439,95
-611.627,05

-56.625,90
-127.337,71
-860.283,46
-598.828,32

-66.602,44
-168.741,24
-832.620,98
-594.562,07

499.323,24
22.311,18
-64.236,27
-254.000,00

433.821,66
10.808,56
138.751,29
-82.000,00

413.365,60
8.072,97
138.751,29
-82.000,00

1.993,07
-140.658,14
0,00
-43.220,94
-210.000,00
3.462.318,98

7.636,16
0,00
4.512,74
-135.751,30
-210.000,00
4.269.092,44

7.636,16
0,00
4.512,74
-35.000,00
-210.000,00
4.303.417,71

21.986.527,93

22.876.344,03

22.622.808,43
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Όµιλος

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως προγενέστερα είχαν
απεικονισθεί σύµφωνα µε τα ΕΛΠ (α)
Επίδραση από την µετάθεση µερισµάτων και λοιπών
αµοιβών στον χρόνο έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων
Επίδραση από αποτίµηση των ενσώµατων παγίων
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες
Επίδραση από την διαγραφή άυλων στοιχείων τα οποία δεν
αναγνωρίζονται στα ∆ΛΠ
Επίδραση από την διαγραφή εξόδων εισαγωγής στο ΧΑ
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας
Αναγνώριση παροχών στο προσωπικό
Επίδραση από τον επανυπολογισµό αποσβέσεων
άυλων περιουσιακών στοιχείων
Επίδραση από την λογιστικοποίηση συµβάσεων leasing
Επίδραση από την προσαρµογή των απαιτήσεων
Επίδραση από τον σχηµατισµό προβλέψεων
Επίδραση από τον αντιλογισµό προβλέψεων για
συναλλαγµατικές διαφορές
Αντιλογισµός αποθεµατικού αναπροσαρµογής Ν 2065/92
Λοιπές προσαρµογές
Επίδραση από την ορθή λογιστικοποίηση εξόδων και φόρων
Επίδραση από την διαγραφή διεταιρικών κερδών
Σύνολο προσαρµογών
(β)
Επενδυµένα κεφάλαια ∆ΛΠ (α+β)

30.06.2005

30.09.2004

30.06.2004

18.237.641,89

18.639.840,06

18.365.968,80

1.394.600,00

2.028.600,00

2.028.600,00

3.792.369,42

3.715.788,71

3.692.005,68

-29.459,42
-4.636,14
-868.866,67
-616.627,05

-56.625,90
-127.337,71
-835.831,52
-603.828,32

-66.602,44
-168.741,24
-814.602,81
-599.562,07

499.323,24
22.311,18
-64.236,27
-254.000,00

433.821,66
10.808,56
-105.363,79
-82.000,00

413.365,60
8.072,97
-105.363,79
-82.000,00

9.915,16
-140.658,14
0,00
-43.220,94
0,00
3.696.814,37

7.636,16
0,00
4.512,74
-135.751,30
-76.347,35
4.178.081,94

7.636,16
0,00
4.512,74
-35.000,00
-40.827,34
4.241.493,46

21.934.456,26

22.817.922,00

22.607.462,26
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Σηµείωση 5.2.2 Συµφωνία Ισολογισµού της 30ης Ιουνίου 2004 µεταξύ Ελληνικών Γενικά
Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)
Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.383.241,26
719.781,34
183.943,91
353.019,42
11.109.740,00
8.408.322,76
907.337,76
53.922,00
810.823,28
29.930.131,73

3.749.442,85
178.021,92
0,00
-210.000,00
0,00
197.283,84
0,00
0,00
0,00
3.914.748,61

11.132.684,11
897.803,26
183.943,91
143.019,42
11.109.740,00
8.605.606,60
907.337,76
53.922,00
810.823,28
33.844.880,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Καθαρή θέση

3.804.000,00
13.443.634,20
1.005.572,24
0,00
66.184,28
18.319.390,72

0,00
-536.480,11
-275.987,35
2.769.004,26
2.346.880,91
4.303.417,71

3.804.000,00
12.907.154,09
729.584,89
2.769.004,26
2.413.065,19
22.622.808,43

0,00
7.636,16
0,00

594.562,07
74.363,84
832.620,98

594.562,07
82.000,00
832.620,98

7.431.449,78
2.851.218,83
1.320.436,24
29.930.131,73

-1.890.215,99
0,00
0,00
3.914.748,61

5.541.233,79
2.851.218,83
1.320.436,24
33.844.880,34

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.509.970,75

3.749.442,85

11.259.413,60

719.781,34

178.021,92

897.803,26

183.943,91

0,00

183.943,91

11.729.654,90

-40.827,34

11.688.827,56

7.851.561,64

-37.804,78

7.813.756,86

823.470,72

274.546,37

1.098.017,09

53.922,00

0,00

53.922,00

1.126.851,91

-244.115,08

882.736,83

29.999.157,17

3.879.263,94

33.878.421,11

3.804.000,00

0,00

3.804.000,00

13.443.634,20

-536.480,11

12.907.154,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής

0,00

2.769.004,26

2.769.004,26

1.005.572,24

-65.987,35

939.584,89

Υπόλοιπο κερδών εις νέον

37.922,08

2.119.184,77

2.157.106,85

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

74.840,28

-44.228,10

30.612,18

18.365.968,80

4.241.493,46

22.607.462,26

0,00

599.562,07

599.562,07

Λοιπά αποθεµατικά

Καθαρή θέση

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις

7.636,16

74.363,84

82.000,00

0,00

814.602,81

814.602,81

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.453.897,14

-1.850.758,24

5.603.138,90

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

2.851.218,83

0,00

2.851.218,83

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

1.320.436,24

0,00

1.320.436,24

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

29.999.157,17

-3.879.263,94

33.878.421,11

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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Σηµείωση 5.2.3 Συµφωνία Ισολογισµού της 30ης Σεπτεµβρίου 2004 µεταξύ Ελληνικών
Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)

Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.346.750,34
605.690,39
186.395,07
353.019,42
11.729.376,97
8.579.318,43
864.372,57
53.922,00
639.196,01
30.358.041,20

3.770.799,09
249.858,15
0,00
-210.000,00
0,00
-175.992,57
0,00
0,00
0,00
3.634.664,67

11.117.549,43
855.548,54
186.395,07
143.019,42
11.729.376,97
8.403.235,86
864.372,57
53.922,00
639.196,01
33.992.615,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Καθαρή θέση

3.804.000,00
13.443.634,20
1.005.572,24
0,00
354.045,15
18.607.251,59

0,00
-536.480,12
-275.987,35
2.769.004,26
2.312.555,66
4.269.092,45

3.804.000,00
12.907.154,08
729.584,89
2.769.004,26
2.666.600,81
22.876.344,04

0,00
379.518,60
0,00

598.828,32
-297.518,60
860.283,46

598.828,32
82.000,00
860.283,46

6.898.873,05
3.051.210,42
1.421.187,54
30.358.041,20

-1.796.110,97
0,00
0,00
3.634.574,67

5.102.762,08
3.051.210,42
1.421.187,54
33.992.615,87

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.469.539,41

3.770.799,09

11.240.338,50

605.690,39

249.858,15

855.548,54

186.395,07

0,00

186.395,07

12.430.616,21

-76.437,36

12.354.178,85

7.899.191,26

-172.299,98

7.726.891,28

812.460,31

-3.692,59

808.767,72

53.922,00

0,00

53.922,00

981.813,32

-244.115,08

737.698,24

30.439.627,97

3.524.112,22

33.963.740,19

3.804.000,00

0,00

3.804.000,00

13.443.634,20

-536.480,12

12.907.154,08

1.005.572,24

-65.987,35

939.584,89

0,00

2.769.004,26

2.769.004,26

308.660,36

2.066.254,65

2.374.915,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Συναλλαγµατικές διαφ. µετατροπής Οικ. Κατ. Θυγατρικής

0,00

-3.936,22

-3.936,22

77.973,26

-50.773,27

27.199,99

18.639.840,06

4.178.081,95

22.817.922,01

0,00

603.828,32

603.828,32

379.518,60

-297.518,60

82.000,00

0,00

835.831,52

835.831,52

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

7.048.622,65

-1.896.862,27

5.151.760,38

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

3.051.210,42

0,00

3.051.210,42

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

1.320.436,24

100.751,30

1.421.187,54

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

30.439.627,97

3.524.112,22

33.963.740,19

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Καθαρή θέση

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
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Σηµείωση 5.2.4 Συµφωνία Ισολογισµού της 30ης Ιουνίου 2005 µεταξύ Ελληνικών Γενικά
Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ)
Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.209.242,64
275.989,81
188.468,36
360.941,53
9.892.089,19
8.661.906,71
677.912,78
68.235,84
493.163,89
27.827.950,75

3.718.746,68
465.227,68
0,00
-217.922,11
0,00
0,00
225.780,58
0,00
0,00
4.191.832,83

10.927.989,32
741.217,49
188.468,36
143.019,42
9.892.089,19
8.661.906,71
903.693,36
68.235,84
493.163,89
32.019.783,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Καθαρή θέση

3.804.000,00
13.443.634,20
1.090.108,79
140.658,14
45.807,82
18.524.208,95

0,00
-536.480,12
-245.523,90
2.628.346,12
1.615.976,88
3.462.318,98

3.804.000,00
12.907.154,08
844.584,89
2.769.004,26
1.661.784,70
21.986.527,93

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00
9.915,18
0,00
5.690.749,74
2.800.600,00
802.476,88
27.827.950,75

611.627,05
244.084,82
890.439,95
-1.016.637,97
0,00
0,00
4.191.832,83

611.627,05
254.000,00
890.439,95
4.674.111,77
2.800.600,00
802.476,88
32.019.783,58
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Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

∆.Π.Χ.Π.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ενσώµατα πάγια - αναπόσβεστη αξία

7.319.389,16

3.718.746,69

11.038.135,85

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία- αναπόσβεστη αξία

275.989,81

465.227,68

741.217,49

Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

188.468,36

0,00

188.468,36

10.397.449,43

0,00

10.397.449,43

8.243.685,86

-80.081,88

8.163.603,98

779.406,84

66.048,98

845.455,82

68.235,84

0,00

68.235,84

551.230,11

0,00

551.230,11

27.823.855,41

4.169.941,47

31.993.796,88

3.804.000,00

0,00

3.804.000,00

13.443.634,20

-536.480,12

12.907.154,08

1.090.108,79

-35.523,90

1.054.584,89

140.658,14

2.628.346,12

2.769.004,26

-267.534,07

1.636.151,60

1.368.617,53

Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Επενδύσεις
Ταµιακά διαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικά αναπροσαρµογής
Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Συναλλαγµατικές διαφ. µετατροπής Οικ. Κατ. Θυγατρικής

0,00

5.997,18

5.997,18

26.774,83

-1.676,51

25.098,32

18.237.641,89

3.696.814,37

21.934.456,26

0,00

616.627,05

616.627,05

254.030,26

-30,26

254.000,00

0,00

868.866,67

868.866,67

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.531.583,26

-1.814.813,24

4.716.770,02

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

2.800.600,00

0,00

2.800.600,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

0,00

802.476,88

802.476,88

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

-27.823.855,41

4.169.941,47

31.993.796,88

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Καθαρή θέση

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως
Προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

23

6. Πληροφόρηση κατά τοµέα
6. 1 Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς:
α) Τοµέας µουσικών οργάνων και βιβλίων ο οποίος περιλαµβάνει πιάνα, ακουστικά µουσικά
όργανα και εξαρτήµατα, ηλεκτρονικά αρµόνια, ηλεκτρικές κιθάρες και ενισχυτές,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράµµατα, synthesizers και βιβλία.
β) Τοµέας στερεοφωνικών και συστηµάτων ήχου και εικόνας ο οποίος περιλαµβάνει
στερεοφωνικά συγκροτήµατα και εξαρτήµατα, ηµιεπαγγελµατικά και επαγγελµατικά
συστήµατα ήχου, κινηµατογραφικές µηχανές προβολής και διάφορα άλλα..
Οι λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Ωδεία και
Service).
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο από 1.7.2005 έως 30.9.2005 έχουν ως εξής:
Εταιρεία

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα εκµ/λευσης καθαρά*
Αποτελέσµατα εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Μουσικά
όργανα &
βιβλία
3.361
195

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας
2.286
14

Λοιπά
356
28
19

Σύνολο
6.003
28
228
13
(55)
186
(55)
131

* Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως περιλαµβάνουν κυρίως έσοδα ενοικίασης επίπλων και λοιπού
εξοπλισµού και εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών.

Όµιλος

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα εκµ/λευσης καθαρά*
Αποτελέσµατα εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Μουσικά
όργανα &
βιβλία
3.427
178

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας
2.286
14

Λοιπά
356
28
19

Σύνολο
6.069
28
211
13
(56)
168
(54)
114

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο από 1.7.2004 έως 30.9.2004 έχουν ως εξής:
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Εταιρεία

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα εκµ/λευσης καθαρά*
Αποτελέσµατα εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Μουσικά
όργανα &
βιβλία
3.042
202

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας
2.541
199

Λοιπά
333
48
43

Σύνολο
5.916
48
444
4
(66)
382
(128)
254

*Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως περιλαµβάνουν κυρίως έσοδα ενοικίασης επίπλων και λοιπού
εξοπλισµού, µουσικών οργάνων και εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών.

Όµιλος

Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Πωλήσεις
Λοιπά έσοδα εκµ/λευσης καθαρά*
Αποτελέσµατα εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους

Μουσικά
όργανα &
βιβλία
3.060
158

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας
2.541
199

Λοιπά
333
41
43

Σύνολο
5.934
41
400
4
(68)
336
(122)
214

6.2 ∆ευτερεύων τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς
Η έδρα, τα περιουσιακά στοιχεία και η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας βρίσκονται στην
Ελλάδα. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό διακρίνονται ως ακολούθως:
Εταιρεία
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Ελλάδα
Κύπρος
Σύνολο

1.7. – 30.9.2005
5.938
65
6.003

1.7. – 30.9.2004
5.744
172
5.916
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7. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
7.1. Ενσώµατα πάγια
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο από
01.07.05 έως 30.09.05 και 01.07.04 έως 30.06.05.
Εταιρεία
Αξία κτήσεως ή
αποτίµησης

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχαν/κός

Μεταφορικά

οικόπεδα

εγκατ/σεις

εξοπλισµός

µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξ/σµός

Σύνολο

Περίοδος 1.7 – 30.9.2005
3.688.255,73

7.567.020,83

193.757,45

553.183,94

4.081.269,24

16.083.487,19

Προσθήκες (1.7. – 30.9.05)

0,00

580,00

0,00

20.606,32

22.329,05

43.515,37

Μειώσεις (1.7. – 30.9.05)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.688.255,73

7.567.600,83

193.757,45

573.790,26

4.103.598,29

16.127.002,56

Απογραφή 01.07.2005

0,00

1.345.455,75

109.153,74

235.916,81

3.464.971,58

5.155.497,88

Προσθήκες (1.7. – 30.9.05)

0,00

85.954,32

1.348,22

18.992,92

81.594,35

187.889,81

Μειώσεις (1.7. – 30.9.05)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.385,23

1.385,23

Υπόλοιπο 30.09.2005

0,00

1.431.410,07

110.501,96

254.909,73

3.547.951,16

5.344.772,92

Κατά την 01.07.2005

3.688.255,73

6.221.565,08

84.603,71

317.267,13

616.297,66

10.927.989,31

Κατά την 30.09.2005

3.688.255,73

6.136.190,76

83.255,49

318.880,53

555.647,13

10.782.229,64

3.688.255,73

7.281.935,31

183.294,63

546.154,16

4.003.342,96

15.702.982,79

0,00

285.085,52

15.880,00

146.333,57

196.246,67

643.545,76

0,00

0,00

-5.417,18

-139.303,79

-118.320,39

-263.041,36

3.688.255,73

7.567.020,83

193.757,45

553.183,94

4.081.269,24

16.083.487,19

0,00

999.852,71

109.244,50

219.605,43

3.241.596,04

4.570.298,68

0,00

345.603,04

5.326,35

72.273,08

341.212,55

764.415,02

Απογραφή 01.07.2005

Υπόλοιπο 30.09.2005
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Περίοδος 1.7.04 - 30.6.05
Απογραφή 01.07.2004
Προσθήκες (1.7.04 –
30.6.05)
Μειώσεις (1.7.04 – 30.6.05)
Υπόλοιπο 30.06.2005
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2004
Προσθήκες (1.7.04 –
30.6.05)
Μειώσεις (1.7.04 – 30.6.05)

0,00

0,00

-5.417,11

-55.961,70

-117.837,01

-179.215,82

Υπόλοιπο 30.06.2005

0,00

1.345.455,75

109.153,74

235.916,81

3.464.971,58

5.155.497,88

Κατά την 01.07.2004

3.688.255,73

6.282.082,60

74.050,13

326.548,73

761.746,92

11.132.684,11

Κατά την 30.06.2005

3.688.255,73

6.221.565,08

84.603,71

317.267,13

616.297,66

10.927.989,31

Αναπόσβεστη αξία

Οι αποσβέσεις έχουν κατανεµηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου ως εξής:

1.7.2004 – 30.6.2005
1.7 – 30.9.2005

Έξοδα
διοίκησης
152.883,00

Έξοδα
διάθεσης
611.532.02

ΣΥΝΟΛΟ
764.415,02

37.577,96

150.311,85

187.889,81
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Όµιλος

Περίοδος 1.7 - 30.9.2005
Αξία κτήσεως ή
αποτίµησης

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχαν/κός

Μεταφορ.

Έπιπλα &

οικόπεδα

εγκατ/σεις

εξοπλισµός

µέσα

3.688.255,73

7.651.944,37

193.757,45

579.565,80

4.274.612,50

16.388.135,85

Προσθήκες

0,00

609,63

0,00

20.606,31

22.396,50

43.612,44

Μειώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.688.255,73

7.652.554,00

193.757,45

600.172,11

4.297.009,00

16.431.748,29

0,00

1.375.173,27

109.153,74

262.298,64

3.603.374,37

5.350.000,02

Απογραφή 01.07.2005

Υπόλοιπο 30.09.2005

λοιπός εξ.

Σύνολο

Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2005
Προσθήκες

0,00

88.017,81

1.348,22

18.992,91

85.599,23

193.958,18

Μειώσεις

0,00

-8,19

0,00

0,00

1.415,73

1.407,54

Υπόλοιπο 30.09.2005

0,00

1.463.182,89

110.501,96

281.291,55

3.690.389,33

5.545.365,74

Κατά την 01.07.2005

3.688.255,73

6.276.771,10

84.603,71

317.267,16

671.238,13

11.038.135,83

Κατά την 30.09.2005

3.688.255,73

6.189.371,11

83.255,49

318.880,56

606.619,67

10.886.382,55

Αναπόσβεστη αξία

Περίοδος 1.7.04 - 30.6.05
Αξία κτήσεως ή
αποτίµησης
3.688.255,73

7.362.094,02

183.294,63

572.173,08

4.188.219,81

15.994.037,27

Προσθήκες

0,00

289.850,35

15.880,00

204.713,08

657.139,94

Μειώσεις

0,00

0,00

-5.417,18

146.696,51
139.303,79

-118.320,39

-263.041,36

3.688.255,73

7.651.944,37

193.757,45

579.565,80

4.274.612,50

16.388.135,85

0,00

1.021.311,01

109.244,50

245.624,31

3.358.443,85

4.734.623,67

Απογραφή 01.07.2004

Υπόλοιπο 30.06.2005
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2004
Προσθήκες

0,00

353.862,26

5.326,35

72.636,03

362.767,53

794.592,17

Μειώσεις

0,00

0,00

-5.417,11

-55.961,70

-117.837,01

-179.215,82

Υπόλοιπο 30.06.2005

0,00

1.375.173,27

109.153,74

262.298,64

3.603.374,37

5.350.000,02

Κατά την 01.07.2004

3.688.255,73

6.340.783,01

74.050,13

326.548,77

829.775,96

11.259.413,60

Κατά την 30.06.2005

3.688.255,73

6.276.771,10

84.603,71

317.267,16

671.238,13

11.038.135,83

Αναπόσβεστη αξία

Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν προσηµειώσεις η άλλα εµπράγµατα
βάρη
Οι αποσβέσεις έχουν κατανεµηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου ως εξής:

1.7.2004 – 30.6.2005
1.7 – 30.9.2005

Έξοδα
διοίκησης
158.918,43

Έξοδα
διάθεσης
635.673.74

ΣΥΝΟΛΟ
794.592,17

38.791,64

155.166,54

193.958,18
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7.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Εταιρεία - Όµιλος

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Απογραφή 01.07.2005
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30.09.2005

Λογισµικά
προγράµµατα
194.346,40
1.815,72
0,00
196.162,12

Μισθωτικά
δικαιώµατα
1.300.061,75
0,00
0,00
1.300.061,75

Σύνολο
1.494.408,15
1.815,72
0,00
1.496.223,87

188.642,45
4.377,54
0,00
193.019,99

564.548,21
33.496,06
0,00
598.044,27

753.190,66
37.873,60
0,00
791.064,26

5.703,95
3.142,13

735.513,54
702.017,48

741.217,49
705.159,61

189.302,73
5.043,67

1.300.061,75
0,00

1.489.364,48
5.043,67

194.346,40

1.300.061,75

1.494.408,15

179.566,14
9.076,31

411.995,08
152.553,13

591.561,22
161.629,44

188.642,45

564.548,21

753.190,66

9.736,59
5.703,95

888.066,67
735.513,54

897.803,26
741.217,49

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2005
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30.09.2005
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.07.2005
Κατά την 30.09.2005
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Απογραφή 01.07.2004
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30.06.2005
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2004
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30.06.2005
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.07.2004
Κατά την 30.06.2005

Οι αποσβέσεις έχουν κατανεµηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου ως εξής:

1.7.2004 – 30.6.2005
1.7 – 30.9.2005

Έξοδα
διοίκησης
32.325,89

Έξοδα
διάθεσης
129.303,55

ΣΥΝΟΛΟ
161.629,44

7.574,72

30.298,88

37.873,60
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7.3. Αποθέµατα
Κατωτέρω παρατίθενται ανάλυση των αποθεµάτων και των αναλώσεων κατά την διάρκεια των
ενδιάµεσων περιόδων.

Αποθέµατα

Αναλώσεις

Όµιλος
30.09.05
30.06.05
10.904.714,70
10.478.742,60
01.07- 30.09.05
3.513.176,52

01.07- 30.09.04
3.423.844,87

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05
10.324.405,40
9.892.089,19
01.07- 30.09.05
3.429.391,06

01.07- 30.09.04
3.397.395,24

Τα αποθέµατα και αναλώσεις του οµίλου παρατίθενται προ εγγραφών απαλοιφών των διεταιρικών
συναλλαγών.

7.4. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις.
Τα υπόλοιπα των Πελατών και λοιπών εµπορικών απαιτήσεων λοιπών αναλύονται ως εξής.
Όµιλος
Απαιτήσεις από πελάτες
Πελάτες
Γραµµάτια και επιταγές
εισπρακτέες
Πελάτες µέσω πιστωτικών
καρτών
Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολα

Εταιρεία

30.09.05
2.593.581,50

30.06.05
1.864.965,35

30.09.05
3.174.070,40

30.06.05
2.419.761,97

2.793.357,29

3.817.745,76

2.732.263,24

3.761.443,93

2.578.321,51
-90.000,00
7.875.260,30

2.570.892,87
-90.000,00
8.163.603,98

2.585.522,45
-90.000,00
8.401.856,09

2.570.700,81
-90.000,00
8.661.906,71

Αναφορικά µε τα ανωτέρω υπόλοιπα, σηµειώνεται ότι, λόγω της µεγάλης διασποράς των
υπολοίπων αλλά και της ύπαρξης ασφάλειας πιστώσεων, ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας είναι
ιδιαίτερα µικρός.

7.5. Λοιπές απαιτήσεις
Τα υπόλοιπα των λοιπών απαιτήσεων λοιπών αναλύονται ως εξής:

Λοιπές απαιτήσεις
Μεταβατικοί λογαριασµοί
Προσωπικό λ/σµοί προς
απόδοση
Λοιπές απαιτήσεις
Ελληνικό δηµόσιο
Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολα

Όµιλος
30.09.05
30.06.05
48.990,99
31.717,28
6.887,44
538.528,20
407.888,56
-244.285,47
758.009,72

58.573,20
369.102,85
630.177,57
-244.115,08
845.455,82

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05
48.990,99
31.717,28
6.887,44
342.523,35
405.000,10
0,00
803.401,88

58.573,20
186.111,83
627.291,05
0,00
903.693,36
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7.6. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής.

∆ιαθέσιµα
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες

Όµιλος
30.09.05
30.06.05
204.490,31
176.930,56
722.287,54
374.299,55

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05
158.905,00
123.234,31
696.890,09
369.929,58

Σύνολα

926.777,85

855.795,09

551.230,11

493.163,89

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της Εταιρείας
και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.

7.7. Μετοχικό κεφάλαιο
Κατωτέρω παρουσιάζεται πίνακας µε τα υπόλοιπα του µετοχικού κεφαλαίου.
Όµιλος
Χρονική περίοδος
1-Ιουλ-04
30-Σεπ-04
30-Ιουν-05
30-Σεπ-05

Αριθµός
κοινών µετοχών
6.340.000
6.340.000
6.340.000
6.340.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.804.000,00
3.804.000,00
3.804.000,00
3.804.000,00

Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών την 30.09.2005 ανέρχεται σε 6.340.000 µετοχές µε
ονοµαστική αξία € 0,6 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο έχει πλήρως καταβληθεί.

7.8. Λοιπά αποθεµατικά
Τα υπόλοιπα των λοιπών αποθεµατικών αναλύονται ως εξής.

Εταιρεία
Tην 1η Ιουλίου 2004
∆ιάθεση κερδών
Την 30η Ιουνίου 2005
∆ιάθεση κερδών
Την 30η Σεπτεµβρίου 2005

Τακτικό
αποθεµατικό
702.918,56
115.000,00
817.918,56
0,00
817.918,56

Ειδικά
αποθεµατικά
236.666,33
0,00
236.666,33
0,00
236.666,33

Αποθεµατικά
αποµείωσης
-210.000,00
0,00
-210.000,00
0,00
-210.000,00

Σύνολο
729.584,89
115.000,00
844.584,89
0,00
844.584,89

Όµιλος
Την 1η Ιουλίου 2004
∆ιάθεση κερδών
Την 30η Ιουνίου 2005
∆ιάθεση κερδών
Την 30η Σεπτεµβρίου 2005

Τακτικό
αποθεµατικό
702.918,56
115.000,00
817.918,56
0,00
817.918,56

Ειδικά
αποθεµατικά
236.666,33
0,00
236.666,33
0,00
236.666,33

Αποθεµατικά
αποµείωσης
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο
939.584,89
115.000,00
1.054.584,89
0,00
1.054.584,89
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7.9. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής.

Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Γραµµάτια και επιταγές πληρωτέα
Μερίσµατα πληρωτέα
Μεταβατικοί λογαριασµοί
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Υποχρεώσεις για φόρους
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολα

Όµιλος
30.09.05
30.06.05
2.517.471,59
2.083.769,51
250.273,18
486.392,86
137.372,69
230.815,20
74.809,99
120.982,15
117.486,09
174.887,57
394.627,35
280.648,84
1.213.523,36
1.339.273,89
4.705.564,25
4.716.770,02

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05
2.515.450,10
2.094.350,73
243.181,68
472.474,60
137.372,69
230.815,20
74.809,99
120.982,15
117.486,09
174.887,57
375.907,23
261.675,06
1.200.852,15
1.318.926,46
4.665.059,93
4.674.111,77

7.10. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νοµικό
δικαίωµα να συµψηφισθούν και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν την ίδια
φορολογική αρχή.
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο έχει ως εξής.

Υπόλοιπα την 01 Ιουλίου 2004
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων
της ενδιάµεσης περιόδου
Υπόλοιπα την 30 Σεπτεµβρίου 2004
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων
της ενδιάµεσης περιόδου
Υπόλοιπα την 30 Ιουνίου 2005
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων
της ενδιάµεσης περιόδου
Υπόλοιπα την 30 Σεπτεµβρίου 2005

Όµιλος
814.602,80

Εταιρεία
832.620,97

21.228,72
835.831,52

27.662,49
860.283,46

33.035,15
868.866,67

30.156,49
890.439,95

10.025,81
878.892,48

11.405,29
901.845,24

7.11. Παροχές προσωπικού
Ο Όµιλος και η Εταιρεία, αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ
αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση
υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην
διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές
που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν
στον Ισολογισµό και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης.
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Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
Όµιλος
Υποχρεώσεις ισολογισµού για
Παροχές αποχωρήσεως
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα για
Παροχές αποχωρήσεως

Εταιρεία
30.09.05
30.06.05
620.367,29
611.627,05

30.09.05
625.867,29

30.06.05
616.627,05

01.07-30.09.05

01.07-30.09.04

01.07-30.09.05

01.07-30.09.04

13.306,62

13.196,21

12.806,62

13.196,21

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς
είναι οι εξής:
Οικονοµικές Παραδοχές:
- Προεξοφλητικό επιτόκιο : 3,6%
- Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού : 2%
- Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ : 3%
- Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση µισθολογίου που λαµβάνεται υπόψη για την
αποζηµίωση του Ν.2112/20 : 3,6% = Πληθωρισµός +1,6%
- Απόδοση επενδύσεων: 3,6%
∆ηµογραφικές παραδοχές:
- Πίνακας Θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες
- Κινητικότητα προσωπικού σε µακροχρόνια βάση
Οικειοθελής Αποχώρηση
Ηλικίες Οµάδες
Έως 35
5%
36-45
2%
46 και άνω
1%
-

Απόλυση
2%
1%
1%

Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τους φορείς Κύριας Ασφάλισης: Σύµφωνα µε τις
καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζόµενου.
Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα: Μείωση
κατά 5 έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης.

7.12. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής
Άλλα έσοδα
Εισπραττόµενα έξοδα
Έσοδα ενοικίασης µουσικών οργάνων
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

Όµιλος
30.09.05
6.804,93
17.676,47
4.511,44
28.992,84

30.09.04
1.693,41
26.275,06
19.775,97
47.744,44

Εταιρεία
30.09.05
30.09.04
6.804,93
1.693,41
17.676,47
26.275,06
4.283,93
19.775,97
28.765,33
47.744,44
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7.13. Κόστος πωληθέντων- κόστος λειτουργίας
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις λειτουργίες
για τις περιόδους 01.07.05 έως 30.09.05 και 01.07.04 έως 30.09.04 αντίστοιχα.
Όµιλος
Είδος δαπάνης
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσωµάτων
Αποσβέσεις αύλων
Προβλέψεις αποζηµίωσης
Κόστος αποθεµάτων
Σύνολα
Κατανεµηµένο σε
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας
πωλήσεων
Σύνολα

1/7-30.09.05

1/7-30.09.04

Εταιρεία
1/7-30.09.05
1/7-30.09.04

1.247.793,28
20.453,70
569.368,50
39.339,76
300.365,47
193.958,18
37.873,61
13.306,62
3.462.637,63
5.885.096,75

1.126.079,39
49.701,02
505.465,52
34.969,89
329.328,14
195.043,13
42.670,12
13.196,21
3.278.013,55
5.574.466,97

1.195.117,04
20.453,70
569.368,50
39.339,76
309.704,45
187.889,81
37.873,61
12.806,62
3.429.391,06
5.801.944,55

1.094.311,21
41.498,27
481.186,79
34.533,75
320.948,43
187.908,06
42.670,12
13.196,21
3.297.355,24
5.513.608,08

3.827.888,44

3.609.405,58

3.794.641,86

3.628.747,27

280.581,12

269.243,67

280.581,12

269.243,67

1.776.627,19
5.885.096,75

1.695.817,72
5.574.466,97

1.726.721,57
5.801.944,55

1.615.617,14
5.513.608,08

7.14. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών εσόδων:

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Λοιποί Πιστωτικοί Tοκοι
∆ιαφορές (Kερδη) από πώληση
συµµετοχών & χρεογράφων
Πιστωτικές συναλλαγµατικές
διαφορές

Όµιλος
30.09.05
30.09.04
1.603,62
3.139,69

Εταιρεία
30.09.05
30.09.04
1.603,62
3.139,69

4.644,00

0,00

4.644,00

0,00

6.677,47
12.925,09

1.335,47
4.475,16

6.677,47
12.925,09

1.335,47
4.475,16

7.15. Φόρος Εισοδήµατος
Κατωτέρω παρατίθενται πίνακας µε το φόρο εισοδήµατος περιόδου 01.07- 30.09.04 και
περιόδου 01.07 - 30.09.05.
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Όµιλος
30.09.05
30.09.04
44.047,66 100.751,30
10.025,81
21.228,72
54.073,47 121.980,02

Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο

Εταιρεία
30.09.05
30.09.04
44.047,66 100.751,30
11.405,28
27.662,49
55.452,94 128.413,79

168.481,89

336.375,99

186.817,88

381.949,40

53.913,89

117.731,59

59.781,72

133.682,29

Επίπτωση στο φόρο από διαφορές φορολογικών
Συντελεστών

-3.942,83

-2.694,98

-4.328,78

-5.268,50

Μη αναγνωρισµένος φόρος επί ζηµιών
θυγατρικής
Φόροι περιόδου

4.102,41
54.073,47

6.943,41
121.980,02

0,00
55.452,94

0,00
128.413,79

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές

7.16. Μέρισµα ανά µετοχή.
Τα µερίσµατα που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2004 και αφορούσαν την χρήση 01.07.03 έως
30.06.04 ανήλθαν στο ποσό των € 1.838.600,00 (€ 0,29 ανά µετοχή). Τα µερίσµατα που εγκρίθηκαν
κατά το έτος 2005 από την Τακτική Γενική Συνέλευση και αφορούσαν την χρήση 01.07.04 έως
30.06.05 ανήλθαν στο ποσό των € 1.204.600,00 (€ 0,19 ανά µετοχή).

7.17. Κέρδη ανά µετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους
της εταιρείας µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των κοινών ονοµαστικών µετοχών στην διάρκεια της
περιόδου. Ο σταθµισµένος µέσος όρος των κοινών ονοµαστικών µετοχών ισούται µε το αριθµό των
κοινών µετοχών.
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
01.07-30.09.05
01.07-30.09.04

Εταιρεία
01.07-30.09.05
01.07-30.09.04

Κέρδη που αναλογούν
στους µετόχους της
µητρικής

116.677,64

217.808,16

131.364,94

253.535,61

Σταθµισµένος µέσος
όρος µετοχών

6.340.000

6.340.000

6.340.000

6.340.000

Βασικά κέρδη ανά
µετοχή (ευρώ)

0,02

0,03

0,02

0,04
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7.18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών στα πλαίσια των συνήθων
δραστηριοτήτων της, ποσού € 92.054,87 (30.6.2005: € 42.556,27) σε τρίτους.

7.19. ∆εσµεύσεις
∆εσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου
∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί
κατά την 30.9.2005.

∆εσµεύσεις µισθώσεων ακινήτων της εταιρείας λειτουργούσας ως µισθώτριας.
Η εταιρεία µισθώνει κυρίως ακίνητα για χρήση αυτών ως καταστήµατα λιανικής πώλησης και
ωδεία µε λειτουργικές µισθώσεις που µπορεί να αποδεσµευτεί σύµφωνα µε τους όρους των
επιµέρους συµβάσεων ή µε το νόµο.
Τα µελλοντικά συνολικά πληρωτέα µισθώµατα έχουν ως εξής (ποσά εκφρασµένα σε χιλ.€):
30 Σεπτεµβρίου 2005

30 Ιουνίου 2005

Έως 1 έτος

1.216

1.216

2 έως 5 έτη

4.503

4.681

863

989

6.582

6.886

Περισσότερα από 5 έτη

7.20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι πωλήσεις εµπορευµάτων της µητρικής προς την θυγατρική της εταιρεία NAKAS MUSIC
CYPRUS LTD, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου (1.7-30.9.2005),
ανέρχονται στο ποσό των € 64.896,77. Για την περίοδο αυτή η µητρική εταιρεία δεν
πραγµατοποίησε αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της µητρικής
από την ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της περιόδου ανερχόταν στο ποσό των € 744.818,88 και
αφορούσαν απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εµπορευµάτων) και λοιπές
απαιτήσεις. Κατά την λήξη της περιόδου η µητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της.

7.21. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ).
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