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1. ∆ηλώσεις υπόχρεων προσώπων παρ. 2Γ, άρθρο 5 Ν3556/2007.

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.»
την 14η Φεβρουαρίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την καταχώρησή τους στον Τύπο την 29η
Φεβρουαρίου 2008 (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αρ. Φύλλου 23658)και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,
στην διεύθυνση, www.nakas.gr. Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται
στις σελίδες από 11 έως και 30, καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
«ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας, καθώς
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παρ.3 έως 5 του Ν.3556/2007. Η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού
συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ.6 του
Ν.3556/2007.
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.
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Κωνσταντίνος Φ. Νάκας

Γεώργιος Φ. Νάκας

Το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας

Βασιλάκης ∆. Στυλιανός
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2. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή.
Προς τους µετόχους της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό της «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.»
(εταιρεία), καθώς και τον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας και των θυγατρικών της
(όµιλος) της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της
εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης
συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική
µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής
οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.

Εύρος της εργασίας επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά
Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την
αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν
έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν
µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο.
Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.

Συµπέρασµα Επισκόπησης
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε
που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε
την προσοχή σας στη σηµείωση 7.11 επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, στην οποία
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρείας, για τις χρήσεις
που έκλεισαν την 30.6.2006 και 30.6.2007 και της θυγατρικής της εταιρείας «Nakas Music
Cyprus LTD» από τη σύστασή της, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, µε
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά
το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκτούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα
υπόλοιπα στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, υπαριθ. 1/434/3.7.2007 και 7/448/11.10.2007. Από την ανωτέρω
επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την
συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12131
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3. Εξαµηνιαία έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 01.07.2007 ΕΩΣ 31.12.2007
Κύριοι µέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις του ∆.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 6/448/11.11.2007 και 7/448/11.11.2007 καθώς και του Καταστατικού της
εταιρείας, σας υποβάλλουµε για την χρονική περίοδο του Α’ εξαµήνου της τρέχουσας
χρήσεως 2007/2008 (01.07.2007 – 31.12.2007) την Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου καθώς και την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. και του Οµίλου των εταιρειών καθώς και χρηµατοοικονοµικές
πληροφορίες που στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα που προήλθαν κατά το Α’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως.
Επίσης αναφέρονται σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα καθώς και η επίδρασή τους
στις οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου.
Τέλος, παρατίθενται οι σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ του εκδότη και
των συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων.
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (01.07.2007-31.12.2007)
(α) Τη χρονική περίοδο 1.7.2007 -31.12.2007 διενεργήθηκαν επενδύσεις σε ενσώµατα
περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν:
Ανακαίνιση καταστηµάτων (Ναυρίνου 13, Κηφησίας 281 και Τρίπολης) µε σκοπό την
ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας του οµίλου στο χώρο της γραφικής ύλης € 400.000,00
περίπου και έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων καταστηµάτων NAKAS PAPER στην
Κηφισιά στη θέση του παλιού καταστήµατος µουσικών οργάνων και στο κέντρο της Αθήνας
στο ήδη υπάρχον κατάστηµα της οδού Ναυαρίνου.
(β) Ανακαίνιση του ωδείου στην Κηφισιά καθώς και επέκταση των αιθουσών του κεντρικού
ωδείου της οδού Ιπποκράτους 41 στο παραπλεύρως κτίριο επί της οδού Ιπποκράτους 39.
(γ) Έναρξη λειτουργίας νέου ορόφου στο παράρτηµα του ωδείου στην Κέρκυρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της αίθουσας συναυλιών 100 ατόµων.
(δ) Αγορά του τελευταίου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 39 για να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί όλο το κτίριο για τις ανάγκες επέκτασης του ωδείου «Φίλιππος
Νάκας».
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ 01.07.2007 ΕΩΣ 31.12.2007.
Κατά το Α’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης δεν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα που να
είχαν θετική ή αρνητική επίδραση στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
και του οµίλου.
Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
(α) Άνοιγµα και άλλων 2 - 3 καταστηµάτων NAKAS PAPER εντός της νέας χρήσης σε
περιοχές που έχουν επιλεχθεί και θα ανακοινωθούν αργότερα.
(β) Προοπτική λήψης οικοδοµικής άδειας για την επέκταση των αποθηκών των κεντρικών
εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Παιανία, επιφάνειας 1.500 τ.µ.
(γ) Για το Β’ εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης δεν προβλέπονται κίνδυνοι και αβεβαιότητες
όσον αφορά την εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας και του οµίλου. Εποµένως, προς το
παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριµένα µέτρα πρόβλεψης ή αποφυγής
τυχόν µελλοντικών κινδύνων.
∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα € 17.684 χιλ. και παρουσιάζει αύξηση
2,86% συγκριτικά µε το ποσό των € 17.192 χιλ. της προηγούµενης περιόδου. Τα
ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων – χρηµατοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων € 1.853 χιλ. αυξήθηκαν κατά 13,17% συγκριτικά µε € 1.637 χιλ. της
προηγούµενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.092 χιλ. αυξηµένα κατά
3,52% συγκριτικά µε € 1.055 χιλ. της ενοποιηµένης προηγούµενης περιόδου και τέλος τα
ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφιών ανήλθαν σε €800 χιλ.
αυξηµένα κατά 6,32% συγκριτικά µε € 753 χιλ. της προηγούµενης περιόδου.
Η αύξηση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του
συντελεστή µικτού κέρδους και στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
2. Εταιρικά αποτελέσµατα
Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε € 17.438 χιλ. και παρουσιάζει αύξηση 2,66%
συγκριτικά µε €16.985 χιλ. της προηγούµενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων –
χρηµατοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων € 1.902 χιλ. αυξήθηκαν
κατά 18,50% συγκριτικά µε € 1.605 χιλ. της προηγούµενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε € 1.163 χιλ., αυξηµένα κατά 12,12% συγκριτικά µε € 1.037 χιλ. της
προηγούµενης περιόδου και τέλος τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 872 χιλ.
αυξηµένα κατά 18,39% συγκριτικά µε € 737 χιλ. της προηγούµενης περιόδου.
Η αύξηση των κερδών και εδώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση του συντελεστή µικτού
κέρδους και στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
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Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων
(EBITDA)
Ποσοστό % στα έσοδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7/0731/12/07

1/7/0631/12/06

1/7/0731/12/07

1/7/0631/12/06

1.853.376,01

1.637.642,88

1.902.334,21

1.605.447,98

10,48%

9,52%

10,91%

9,45%

0,59

0,57

0,57

0,56

0,35

0,35

0,35

0,34

1,80

1,89

1,82

1,92

0,10

0,09

0,09

0,07

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Ξένα / Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ.
κεφαλαίων

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν / τρέχ.
υποχρεώσεις)
Άµεση (ταµειακή) ρευστότητα (διαθέσιµα / τρέχ.
υποχρεώσεις)

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ναυαρίνου 13 Αθήνα, εκτάσεως 156,14 τ.µ.
εµπορικής αξίας € 685.000,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 5 ορόφων 927
τ.µ., εµπορικής αναπόσβεστης αξίας € 870.000,00.
2. Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Μαυροµιχάλη 22, Αθήνα εκτάσεως 128,50 τ.µ.
εµπορικής αξίας € 565.000,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 3 ορόφων 492
τ.µ. εµπορικής αναπόσβεστης αξίας € 410.000,00.
3. Ένα οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Ιπποκράτους 41, Αθήνα, εκτάσεως 258,71 τ.µ.
εµπορικής αξίας € 1.160.000,00. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο 7 ορόφων
1.120,20 τ.µ. εµπορικής αναπόσβεστης αξίας € 1.350.000,00.
4. ∆ύο γραφεία της εταιρείας επί του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού
Ναυαρίνου 11, εκτάσεως 90 τ.µ. αναπόσβεστης εµπορικής αξίας € 60.000,00. Η
εµπορική αξία της αναλογίας του οικοπέδου ανέρχεται στο ποσό των € 70.000,00.
5. Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του ∆ήµου Παιανίας, εκτάσεως 17.203
τ.µ. εµπορικής αξίας € 1.515.000,00. Επί του ανωτέρω οικοπέδου ανεγέρθη κτίριο
γραφείων και αποθηκευτικών χώρων 5.675,93 τ.µ. αναπόσβεστης εµπορικής αξίας €
2.805.000,00.
6. Ένα οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Ντράσεζα του ∆ήµου Παιανίας, έκτασης 979,80
τ.µ. εµπορικής αξίας €70.000,00.
7. Ένα διαµέρισµα γραφείων, 5ου ορόφου, επιφάνειας 70 τ.µ. επί της οδού Ιπποκράτους 39,
Αθήνα, µε αναλογία οικοπέδου 13,30 τ.µ., εµπορικής αξίας €58.000,00 και αξίας
διαµερίσµατος €68.000,00.
8. Μία αποθήκη 7ου ορόφου, επιφάνειας 5,10 τ.µ., επί της οδού Ιπποκράτους 39, Αθήνα, µε
αναλογία οικοπέδου 13 τ.µ., συνολικής εµπορικής αξίας 12.000,00€.
Άπαντα τα ακίνητα είναι απαλλαγµένα από κάθε βάρος.
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Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
Στον όµιλο εκτός από την ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. περιλαµβάνονται και οι
ακόλουθες συνδεδεµένες εταιρείες:
1. Θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία NAKAS MUSIC CYPRUS που εδρεύει στη
Λευκωσία Κύπρου και στην οποία η µητρική εταιρεία κατέχει το 100% των µετοχών
και των δικαιωµάτων ψήφου της.
2. Θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει
στην Αθήνα στην οποία η µητρική εταιρεία κατέχει το 85% των εταιρικών της
µεριδίων.
Με τα συνδεδεµένα µέρη έγιναν οι παρακάτω συναλλαγές:
Έσοδα / έξοδα
Πωλήσεις εµπορευµάτων της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. προς την NAKAS MUSIC CYPRUS
Παροχή υπηρεσιών της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. προς την NAKAS MUSIC CYPRUS

31/12/2007

31/12/2006

292.292,31

234.121,18

11.995,20
304.287,51

3.708,00
237.829,18

Καθαρό υπόλοιπο που προέρχεται από συναλλαγές µε τις θυγατρικές εταιρείες:

Απαιτήσεις της ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.
από την NAKAS MUSIC CYPRUS

31/12/2007

31/12/2006

838.034,91

718.845,36

Οι παροχές προς τη ∆ιοίκηση σε επίπεδο Οµίλου και Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
223.616,00
100.000,00
17.553,48
341.169,48

Συναλλαγές µε µέλη του ∆.Σ.
Μισθοί
Λοιπές αµοιβές µελών ∆.Σ.
Λοιπές συναλλαγές (µισθωτική σύµβαση)

∆εν υπάρχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος της παρούσας περιόδου.
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Συναλλαγές µε διευθυντικά στελέχη
ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2007
149.548,59
149.548,59

Μισθοί

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου ή
της εταιρείας και δεν ανεξόφλητα υπόλοιπα στο τέλος της παρούσας περιόδου.
∆εν υπήρχαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε
αυτήν προσώπων οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη
χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για το 1ο εξάµηνο του 2008.
Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους
συνήθεις όρους της αγοράς.
Η παρούσα εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο από 01.07.2007
έως 31.12.2007 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nakas.gr.

Παιανία, 14 Φεβρουαρίου 2008

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κωνσταντίνος Φ. Νάκας

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής
& Μέλος του ∆.Σ.

Γεώργιος Φ. Νάκας

Στυλιανός ∆. Βασιλάκης
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4. Εξαµινιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις
Κατάσταση Ισολογισµού
(ποσά σε ευρώ)

Σηµ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές
επιχειρήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.1

7.2

7.3

Σύνολο ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας
(α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α)+(β)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος

7.4
7.4
7.5
7.5
7.5

7.6
7.7

7.8
7.11

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
(γ)+(δ)

Σελίδα

Όµιλος
31.12.07

30.06.07

Εταιρεία
31.12.07

30.06.07

12.475.395,13
488.093,03

12.001.763,40
562.983,15

12.306.107,07
488.093,03

11.845.432,57
562.983,15

586,94
263.335,74
13.227.410,84

586,94

259.827,01
12.825.160,50

292.768,74
255.260,88
13.342.229,72

252.637,42
12.953.821,88

13.319.560,94
7.956.041,77
539.060,32
1.285.513,79
23.100.176,82
36.327.587,66

3.804.000,00

11.770.166,76
7.777.203,17
495.233,46

822.150,11
20.864.753,50
33.689.914,00

12.889.602,52
8.663.235,12
542.796,82
1.100.824,07
23.196.458,53
36.538.688,25

292.768,74

11.279.271,07
8.491.209,60
501.277,28

627.511,33
20.899.269,28
33.853.091,16

3.804.000,00

995.918,56
-5.518,50
3.381.579,42

3.804.000,00
12.907.154,08
1.180.345,14
-2.792,65
3.381.579,42

3.381.579,42

3.804.000,00
12.907.154,08
1.180.345,14
0,00
3.381.579,42

678.928,80

384.643,39

963.317,57

598.245,58

21.762.062,35
16.200,16
21.778.262,51

21.654.929,38
17.358,03
21.672.287,41

22.051.969,63
0,00
22.051.969,63

21.871.324,22
0,00
21.871.324,22

747.763,55

709.132,92

742.763,55

704.132,92

952.379,50

1.003.875,02

965.041,46

1.017.805,78

1.700.143,05

1.713.007,94

1.707.805,01

1.721.938,70

8.522.095,76
3.800.000,00
527.086,35
12.849.182,11
14.549.325,16

5.843.358,66
4.150.000,00

5.798.568,25
4.150.000,00

10.304.618,65
12.017.626,59

8.451.827,26
3.800.000,00
527.086,35
12.778.913,61
14.486.718,62

10.259.828,24
11.981.766,94

36.327.587,66

33.689.914,00

36.538.688,25

33.853.091,16

12.907.154,08
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12.907.154,08

995.918,56
0,00

311.259,99
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
(ποσά σε ευρώ)

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως
Αλλα έξοδα
Αποτελέσµατα (κέρδη) προ
φόρων χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη µετά από φόρους
Αποδιδόµενο σε
Μετόχους µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

Όµιλος
01.10-31.12.07 01.07-31.12.06

Σηµ

01.07-31.12.07

7.9
7.10

17.684.833,49
10.794.891,38
6.889.942,11
164.790,24
643.375,93
5.071.126,88
77.149,52

11.041.849,20
6.974.613,37
4.067.235,83
111.142,31
366.650,05
2.811.108,88
74.438,86

1.263.080,02
44.099,47
214.212,56
1.092.966,93
292.159,33
800.807,60
801.965,47
1.157,87
800.807,60
0,13

7.10
7.10

7.11

Εταιρεία
01.10-31.12.07 01.07-31.12.06

01.10-31.12.06

01.07-31.12.07

17.192.552,58
10.774.536,70
6.418.015,88
295.312,40
640.736,81
4.896.189,72
4.888,84

10.745.909,89
6.867.332,21
3.878.577,68
249.202,21
354.647,23
2.845.507,39
2.994,17

17.438.232,53
10.754.083,96
6.684.148,57
174.878,64
633.744,25
4.893.340,02
3.552,04

10.881.638,79
6.937.476,85
3.944.161,94
115.224,48
357.018,37
2.714.747,01
841,38

16.985.780,60
10.747.265,70
6.238.514,90
287.182,26
640.736,81
4.733.443,48
2.015,85

10.592.768,94
6.818.059,09
3.774.709,85
239.445,31
354.647,23
2.766.403,20
121,18

926.180,35
41.989,19
124.157,87
844.011,67
230.920,52
613.091,15

1.171.512,91
20.745,15
136.441,49
1.055.816,57
302.611,05
753.205,53

924.631,10
15.629,52
82.434,37
857.826,25
242.132,78
615.693,48

1.328.390,90
43.044,24
207.792,54
1.163.642,60
290.890,54
872.752,06

986.779,66
40.933,96
120.448,73
907.264,89
226.796,11
680.468,78

1.149.501,02
20.745,15
132.354,83
1.037.891,34
300.700,81
737.190,53

892.983,55
15.629,52
79.267,48
829.345,59
240.222,54
589.123,05

613.733,12
641,97
613.091,15
0,10

753.205,53
0,00
753.205,53
0,12

615.693,48
0,00
615.693,48
0,10

872.752,06
0,00
872.752,06
0,14

680.468,78
0,00
680.468,78
0,11

737.190,53
0,00
737.190,53
0,12

589.123,05
0,00
589.123,05
0,09
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Εταιρεία
(ποσά σε ευρώ)
Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

3.804.000,00

12.907.154,08

897.918,56

232.426,58

2.769.004,26

971.673,85

21.582.177,33

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.06

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

0,00
0,00
0,00
12.907.154,08

0,00
50.000,00
0,00
947.918,56

0,00
0,00
0,00
232.426,58

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

737.190,53
-50.000,00
-887.600,00
771.264,38

737.190,53
0,00
-887.600,00
21.431.767,86

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.07

3.804.000,00

12.907.154,08

947.918,56

232.426,58

3.381.579,42

598.245,58

21.871.324,22

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
48.000,00
0,00

0,00
0,00
-47.519,93

0,00
0,00
0,00

872.752,06
-48.000,00
47.519,93

872.752,06
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-58.106,65
-126.800,00

0,00
0,00

0,00
-507.200,00

-58.106,65
-634.000,00

3.804.000,00

12.907.154,08

995.918,56

0,00

3.381.579,42

963.317,57

22.051.969,63

Σηµ
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 30.06.06
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.07.06 - 31.12.06
Αποτέλεσµα χρήσης
∆ιάθεση κερδών
Μερίσµατα πληρωτέα

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.07.07 - 31.12.07
Αποτέλεσµα χρήσης
∆ιάθεση κερδών
∆ιάθεση αφορολόγητων αποθεµατικών

7.5
7.5
Καθαρή ζηµιά αναγνωρισµένη άµεσα στα ίδια κεφάλαια
7.5
7.5
Μερίσµατα πληρωτέα

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.07

Μετοχικό
Κεφάλαιο
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Λοιπά
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- Όµιλος
(ποσά σε ευρώ)
∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Σηµ
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
30.06.06
Μεταβολές καθαρής θέσης
1.07.06 - 31.12.06
Αποτέλεσµα χρήσης
∆ιάθεση κερδών
Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής
Μερίσµατα πληρωτέα
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
31.12.06
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
30.06.07
Μεταβολές καθαρής θέσης
1.07.07 - 31.12.07
Αποτέλεσµα χρήσης
Αναπροσαρµογή αξίας
ενσωµάτων παγίων
∆ιάθεση κερδών
7.5
Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής
∆ιάθεση αφορολόγητων
αποθεµατικών
7.5
Καθαρή ζηµιά αναγνωρισµένη άµεσα στα
ίδια κεφάλαια
Μερίσµατα πληρωτέα
7.5
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την
31.12.07

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεµατικό

3.804.000,00

12.907.154,08

897.918,56

232.426,58

2.769.004,26

773.448,73

21.383.952,21

0,00

21.383.952,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

753.205,53
-50.000,00

753.205,53
0,00

0,00
0,00

753.205,53
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.505,34
-887.600,00

-1.505,34
-887.600,00

0,00
0,00

-1.505,34
-887.600,00

3.804.000,00

12.907.154,08

947.918,56

232.426,58

2.769.004,26

587.548,92

21.248.052,40

0,00

21.248.052,40

3.804.000,00

12.907.154,08

947.918,56

232.426,58

3.381.579,42

381.850,74

21.654.929,38

17.358,03

21.672.287,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801.965,47

801.965,47

-1.157,87

800.807,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
48.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-48.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.725,85

-2.725,85

0,00

-2.725,85

0,00

0,00

0,00

-47.519,93

0,00

47.519,93

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-58.106,65
-126.800,00

0,00
0,00

0,00
-507.200,00

-58.106,65
-634.000,00

0,00
0,00

-58.106,65
-634.000,00

3.804.000,00

12.907.154,08

995.918,56

0,00

3.381.579,42

673.410,29

21.762.062,35

16.200,16

21.778.262,51
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Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Σύνολο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

Κατάσταση ταµιακών ροών
(ποσά σε ευρώ)
Όµιλος
Λειτουργικές δραστηριότητες

1.7-31.12.2007

Εταιρεία

1.7-31.12.2006

1.7-31.12.2007

1.7-31.12.2006

1.092.966,93

1.055.816,57

1.163.642,60

1.037.891,34

Αποσβέσεις

590.295,99

466.129,97

573.943,31

455.946,96

Προβλέψεις

26.940,54

-2.402,16

26.940,54

-2.402,16

-14.078,87

-20.745,15

-13.031,28

-20.745,15

210.859,87

136.441,19

204.439,84

132.354,83

-1.549.394,18

-1.092.773,64

-1.610.331,45

-1.119.864,25

-226.174,19

-1.974.476,50

-216.168,53

-2.030.651,38

2.678.737,10

2.653.992,17

2.625.494,69

2.612.583,94

217.055,54

248.730,99

185.935,26

248.730,99

2.593.097,65

973.251,46

2.568.994,46

816.383,14

0,00

0,00

0,00

0,00

-989.051,51

-680.032,94

-959.740,60

-615.937,76

22.581,68

12.014,91

21.950,58

11.940,21

0,00

0,00

0,00

0,00

14.078,87

20.745,15

13.031,28

20.745,15

-952.390,96

-647.272,88

-924.758,74

-583.252,40

0,00

999.400,00

0,00

999.400,00

-350.000,00

0,00

-350.000,00

0,00

-193.343,01

-136.441,19

-186.922,98

-132.354,83

0,00

-9.501,46

0,00

-9.501,46

-634.000,00

-874.232,52

-634.000,00

-874.232,52

-1.177.343,01

-20.775,17

-1.170.922,98

-16.688,81

463.363,68

305.203,41

473.312,74

216.441,93

822.150,11

771.747,30

627.511,33

675.433,22

1.285.513,79

1.076.950,71

1.100.824,07

891.875,15

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µειον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µειον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /( αύξηση ) αποθεµάτων
Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Μείον:
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικής
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
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

(Oι σηµειώσεις στις σελίδες 11-36 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των εξαµηνιαίων
οικονοµικών καταστάσεων)
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5. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «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 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 ίδρυση και εκµετάλλευση κάθε είδους Σχολών, Ινστιτούτων και Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε τα παρακάτω αντικείµενα δραστηριοτήτων:
Μουσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών ήχου, Ηχοληπτών, Καλών Τεχνών, Λογιστικών και
Οικονοµικών Επιστηµών, Ξένων γλωσσών, ∆ηµοσιογραφίας και άλλων εφαρµοσµένων
επιστηµών.
 Εισαγωγή και εµπορία παιδικών παιχνιδιών και παρεµφερών ειδών.
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 Εισαγωγή και εµπορία χαρτικών και συναφών ειδών.
 Έκδοση και εµπορία βιβλίων πάσης φύσεως.
 ∆ιαχείριση και προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών µουσικών και
άλλων έργων και των δικαιούχων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.

6. Λογιστικές αρχές
6.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι ενδιάµεσες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, περίοδος 1.7.2007
- 31.12.2007, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση. Οι λογιστικές αρχές, µέθοδοι υπολογισµού και εκτιµήσεις που
ακολουθούνται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται
στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

6.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 14 «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση κατά τοµέα» απαιτείται η παροχή
πληροφοριών για τους επιχειρηµατικούς και τους γεωγραφικούς τοµείς.
Ως επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την
παροχή ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζόµενων µεταξύ τους
προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από
εκείνες των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.
Γεωγραφικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την πώληση
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό περιβάλλον και που υπόκειται σε
κινδύνους και ωφέλειες που διαφέρουν από εκείνες των µερών που λειτουργούν σε διαφορετικό
οικονοµικό περιβάλλον.
Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο. 6.1 και 6.2.

6.3 Ενοποίηση
Οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την µητρική, είτε µέσω της
κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της
εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος θεωρούνται θυγατρικές εταιρείες.
∆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) από
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την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ 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
του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επιµέρους στοιχείων
που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Η υπεραξία η οποία προκύπτει από την εξαγορά
αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού και αποτιµάται αρχικά στο κόστος που συνίσταται στο
επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά σε σχέση µε το ποσοστό του οµίλου και
αποκτάται στην αντίστοιχη καθαρή εύλογη αξία στην ηµεροµηνία της εξαγοράς, των διακριτών
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων της αποκτηθείσας
εταιρείας. Η υπεραξία εξετάζεται για αποµείωση της αξίας της σε τουλάχιστον ετήσια βάση και
οποιαδήποτε αποµείωσή της αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα και δεν αναστρέφεται στο
µέλλον. Εάν µετά από επανεκτίµηση το ποσοστό της εύλογης αξίας των διακριτών περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων, που αναλογεί στον όµιλο, υπερβαίνει το
αντίστοιχο κόστος εξαγοράς τότε 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.
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες φέρονται στο
κόστος απόκτησής τους µειωµένο µε µετέπειτα προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η Εταιρεία
υπολογίζει σε ετήσια βάση, ή και οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης, τη λογιστική αξία των
συµµετοχών σε σχέση µε την αγοραία αξία τους, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη, ή µε την εύλογη αξία
τους όπως αυτή προκύπτει από αποδεκτά µοντέλα αποτίµησης.
Όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από
συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Όπου
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απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί
συνέπεια µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.
∆οµή του Οµίλου. Η δοµή του Οµίλου έχει ως εξής:

Μέθοδος ενοποίησης

Ποσοστό Συµµετοχής
31.12.2007

Μητρική

-

2. Nakas Music Cyprus LTD

Ολική ενοποίηση

100%

3.Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε.

Ολική ενοποίηση

85%

Εταιρεία
1. Μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας Α.Ε.

7. Πληροφόρηση κατά τοµέα
7. 1 Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς
Αντικείµενο του οµίλου είναι η πώληση εµπορευµάτων και η παροχή υπηρεσιών

Ο τοµέας της πώλησης εµπορευµάτων διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

α) Μουσικά όργανα που περιλαµβάνει πιάνα, ακουστικά µουσικά όργανα και εξαρτήµατα,
ηλεκτρονικά αρµόνια, ηλεκτρικές κιθάρες και ενισχυτές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράµµατα
και synthesizers.
β) Βιβλία από αγορά για µεταπώληση.
γ) Στερεοφωνικά και συστήµατα ήχου και εικόνας που περιλαµβάνει στερεοφωνικά συγκροτήµατα
και εξαρτήµατα, ηµιεπαγγελµατικά και επαγγελµατικά συστήµατα ήχου, κινηµατογραφικές
µηχανές προβολής και διάφορα άλλα.
δ) Γραφική ύλη.
Πρόκειται για νέο τµήµα της εταιρείας, του οποίου οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν ένα
πολύµορφο σχήµα ανάπτυξης και marketing, που συνίσταται από τα εξής:
-∆ηµιουργία νέων καταστηµάτων λιανικής µε το λογότυπο NAKAS PAPER
-∆ιαδικτυακό κατάστηµα nakaspaper.com
-Χονδρική πώληση στο δίκτυο βιβλιοχαρτοπωλείων σε όλη τη Ελλάδα.

Ο τοµέας της πώλησης υπηρεσιών αφορά έσοδα από παροχή υπηρεσιών (Ωδεία και Service) της
µητρικής εταιρείας.
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Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο από 01.07.2007 έως 31.12.2007 έχουν ως εξής :
Όµιλος
Ποσά εκφρασµένα σε
χιλίαδες (€)

Πωλήσεις
Λοιπά
έσοδα
εκµ/λευσης καθαρά

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μουσικά
όργανα
7.728

Υπηρεσίες

Σύνολο

Βιβλία

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας

Γραφική
ύλη

ΣΥΝΟΛΟ

1.746

6.770

187

16.431

1254

17.685

165

12

177

1.390

-127

1.263

Αποτελέσµατα
εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη
µετά
από
φόρους

44
-214
1.093
-292
801

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την περίοδο από 01.07.2006 έως 31.12.2006 έχουν ως εξής :
Όµιλος
Ποσά εκφρασµένα σε
χιλιάδες (€)

Πωλήσεις
Λοιπά
έσοδα
εκµ/λευσης καθαρά

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Μουσικά
όργανα

Βιβλία

Συστήµατα
ήχου &
εικόνας

8.157

1.746

6.263

Γραφική
ύλη

Αποτελέσµατα
εκµ/λευσης
Χρηµατοοικονοµικά
έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά
έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη
µετά
από
φόρους

0

Υπηρεσίες

Σύνολο

16.166

1.027

17.193

232

58

290

1.769

-597

1.172

ΣΥΝΟΛΟ

20
-136
1.056
-303
753

Τα Λοιπά Έσοδα περιλαµβάνουν: Έσοδα από παροχή υπηρεσιών µέσω INTERNET,
Eνοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, Έσοδα Eνοικίασης Mουσικού Yλικού,
Eισπραττόµενα Έξοδα αποστολής αγαθών και ∆ιάφορα Έσοδα, καθώς επίσης Έσοδα
Eνοικίων Αιθουσών Ωδείων, Eισπρ/να έξοδα ανακύκλωσης, Έκτακτα και Aνόργανα
Έσοδα, Έκτακτα Kέρδη και Έσοδα Προηγούµενων Xρήσεων.
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Οι διαφορές, βάσει της εκτίµησης του αποτελέσµατος ανά τοµέα, σε σχέση µε τις
τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι σηµαντικές.
7.2 ∆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:
Όµιλος
Ποσά εκφρασµένα σε χιλ. €
Ελλάδα
Κύπρος
Σύνολο

01.07.2007 - 31.12.2007
17.146
539
17.685

01.07.2006 - 31.12.2006
16.752
441
17.193

8. Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
8.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο από
01.07.07 έως 31.12.07 και 01.07.06 έως 30.06.07.
Εταιρεία
Περίοδος 1.7.06 - 30.6.07

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχαν/κός

Μεταφορικά

Οικόπεδα

εγκατ/σεις

εξοπλισµός

µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξ/σµός

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
3.688.255,73

7.786.194,18

186.572,53

557.859,16

4.299.151,72

16.518.033,32

Προσθήκες (1.7.06 – 30.6.07)

235.169,34

582.158,49

12.168,36

22.029,84

551.248,66

1.402.774,69

Αναπρ/γή αξίας (1.7.06-30.6.07)

189.574,93

506.791,09

0,00

0,00

0,00

696.366,02

0,00

-14.187,67

-2.544,06

-15.509,34

-69.117,47

-101.358,54

4.113.000,00

8.860.956,09

196.196,83

564.379,66

4.781.282,91

18.515.815,49

Απογραφή 01.07.2006

0,00

1.690.098,37

107.290,59

275.024,95

3.777.917,80

5.850.331,71

Προσθήκες (1.7.06 – 30.6.07)

0,00

357.203,73

6.069,18

72.231,36

435.936,26

871.440,53

Αναπρ/γή αποσβ. (1.7.06-30.6.07)

0,00

44.846,28

0,00

0,00

0,00

44.846,28

Μειώσεις (1.7.06 – 30.6.07)

0,00

-8.091,96

-2.543,94

-14.715,87

-70.883,83

-96.235,60

Υπόλοιπο 30.6.2007

0,00

2.084.056,42

110.815,83

332.540,44

4.142.970,23

6.670.382,92

Κατά την 01.7.2006

3.688.255,73

6.096.095,81

79.281,94

282.834,21

521.233,92

10.667.701,61

Κατά την 30.6.2007

4.113.000,00

6.776.899,67

85.381,00

231.839,22

638.312,68

11.845.432,57

4.113.000,00

8.860.956,09

196.196,83

564.379,66

4.781.282,91

18.515.815,49

9.664,90

744.113,52

5.566,11

4.422,70

193.151,87

956.919,10

Απογραφή 01.07.2006

Μειώσεις (1.7.06 – 30.6.07)
Υπόλοιπο 30.6.2007

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Περίοδος 1.7.07 - 31.12.07
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Απογραφή 01.07.2007
Προσθήκες (1.7.07 – 31.12.07)
Μειώσεις (1.7.07 – 31.12.07)
Υπόλοιπο 31.12.2007

0,00

0,00

-802,67

-6.750,02

-3.187,28

-10.739,97

4.122.664,90

9.605.069,61

200.960,27

562.052,34

4.971.247,50

19.461.994,62
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Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2007

0,00

2.084.056,42

110.815,83

332.540,44

4.142.970,23

6.670.382,92

Προσθήκες (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

214.221,60

3.886,18

37.880,73

240.243,18

496.231,69

Μεταφορές (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

160,80

0,00

0,00

-160,80

0,00

Μειώσεις (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

0,00

-802,67

-6.750,00

-3.174,39

-10.727,06

Υπόλοιπο 31.12.2007

0,00

2.298.438,82

113.899,34

363.671,17

4.379.878,22

7.155.887,55

Κατά την 01.7.2007

4.113.000,00

6.776.899,67

85.381,00

231.839,22

638.312,68

11.845.432,57

Κατά την 31.12.2007

4.122.664,90

7.306.630,79

87.060,93

198.381,17

591.369,28

12.306.107,07

Αναπόσβεστη αξία

Όµιλος
Περίοδος 1.7.06 - 30.6.07

Γήπεδα

Κτίρια

Μηχαν/κός

Μεταφορ.

Έπιπλα &

οικόπεδα

εγκατ/σεις

εξοπλισµός

µέσα

λοιπός εξ.

Σύνολο

7.850.836,53

186.572,53

584.172,20

4.487.155,82

16.796.992,81

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Απογραφή 01.07.2006

3.688.255,73

Προσθήκες (1.7.06 – 30.6.07)

235.169,34

671.702,69

12.168,36

22.029,84

573.904,34

1.514.974,57

Αναπρ/γή αξίας (1.7.06-30.6.07)

189.574,93

506.791,09

0,00

0,00

0,00

696.366,02

Μειώσεις (1.7.06 – 30.6.07)

0

-14.187,67

-2.544,06

-15.901,53

-69.117,46

-101.750,72

4.113.000,00

9.015.142,64

196.196,83

590.300,51

4.991.942,70

18.906.582,68

0,00

1.718.179,40

107.290,59

301.337,96

3.927.983,93

6.054.791,88

Προσθήκες (1.7.06 – 30.6.07)

0,00

374.375,80

6.069,18

72.231,36

452.058,20

904.734,54

Αναπρ/γή αποσβ. (1.7.06-30.6.07)

0,00

44.846,28

0,00

0,00

0,00

44.846,28

Υπόλοιπο 30.6.2007

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Απογραφή 01.07.2006

Μειώσεις (1.7.06 – 30.6.07)

0,00

-8.649,96

-2.543,94

-15.108,06

-73.251,46

-99.553,42

Υπόλοιπο 30.6.2007

0,00

2.128.751,52

110.815,83

358.461,26

4.306.790,67

6.904.819,28

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 01.7.2006

3.688.255,73

6.132.657,13

79.281,94

282.834,24

559.171,89

10.742.200,93

Κατά την 30.6.2007

4.113.000,00

6.886.391,12

85.381,00

231.839,25

685.152,03

12.001.763,40

4.113.000,00

9.015.142,64

196.196,83

590.300,51

4.991.942,70

18.906.582,68

9.664,90

772.942,42

5.907,83

4.422,70

193.292,16

986.230,01

0,00

-120,13

-802,67

-6.819,69

-3.628,57

-11.371,06

4.122.664,90

9.787.964,93

201.301,99

587.903,52

5.181.606,29

19.881.441,63

Απογραφή 01.07.2007

0,00

2.128.751,52

110.815,83

358.461,26

4.306.790,67

6.904.819,28

Προσθήκες (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

224.398,03

3.886,18

37.880,73

246.419,43

512.584,37

Περίοδος 1.7.07 - 31.12.07
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Απογραφή 01.07.2007
Προσθήκες (1.7.07 – 31.12.07)
Μειώσεις (1.7.07 – 31.12.07)
Υπόλοιπο 31.12.2007

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Μεταφορές (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

160,80

0,00

0,00

-160,80

0,00

Μειώσεις (1.7.07 – 31.12.07)

0,00

-120,13

-802,67

-6.819,67

-3.614,68

-11.357,15

Υπόλοιπο 31.12.2007

0,00

2.353.190,22

113.899,34

389.522,32

4.549.434,62

7.406.046,50

Κατά την 01.7.2007

4.113.000,00

6.886.391,12

85.381,00

231.839,25

685.152,03

12.001.763,40

Κατά την 31.12.2007

4.122.664,90

7.434.774,71

87.402,65

198.381,20

632.171,67

12.475.395,13

Αναπόσβεστη αξία
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-Σηµειώνεται ότι επί των ακινήτων του οµίλου δεν υπάρχουν προσηµειώσεις η άλλα
εµπράγµατα βάρη.
-Τη χρονική περίοδο 1.7.2007 -31.12.2007 διενεργήθηκαν επενδύσεις σε ενσώµατα
περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν:
Ανακαίνιση καταστηµάτων (Ναυρίνου 13, Κηφησίας 281 και Τρίπολης) µε σκοπό την
ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας του οµίλου στο χώρο της γραφικής ύλης € 400.000,00
περίπου,
Ανακαίνιση των ωδείων Κέρκυρας και Ιπποκράτους 39, € 170.000,00 περίπου,

8.2. Αποθέµατα
Η ανάλυση των αποθεµάτων ανά κατηγορία είναι η παρακάτω:
Τελικό Απόθεµα
Όµιλος
Κατηγορία αποθεµάτων
Μουσικά Όργανα
Επαγγελµατικά συστήµατα
ήχου
Μουσικά βιβλία
Γραφική Ύλη
Σύνολο

Εταιρεία

31.12.2007
5.801.241,23

30.06.2007
5.381308,11

31.12.2007
5.571.607,30

30.06.2007
5.099.687,69

4.490.660,39
2.327.408,55
700.250,77
13.319.560,94

4.134.297,14
2.254.561,51
0,00
11.770.166,76

4.404.796,13
2.212.948.32
700.250.77
12.889.602.52

4.044.596,35
2.134.987,03
0,00
11.279.271,07

Τα αποθέµατα παρουσιάζονται µετά τις εγγραφές απαλοιφής διεταιρικών συναλλαγών που
διενεργήθηκαν για την κατάρτιση του ενοποιηµένου.
8.3. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής.

∆ιαθέσιµα
∆ιαθέσιµα στο ταµείο
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες
Σύνολα

Όµιλος
31.12.2007
30.06.2007
293.651,41
177.015,05
991.862,39
645.135,06
1.285.513,79

822.150,11

Εταιρεία
31.12.2007
30.06.2007
287.825,41
154.027,08
812.998,66
473.484,25
1.100.824,07

627.511,33

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών, αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο του
Οµίλου και τραπεζικές καταθέσεις σε λογαριασµούς Όψεως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.
Οι λογαριασµοί αυτοί είναι στο σύνολό τους άτοκοι καθώς εξυπηρετούν ανάγκες
κεφαλαίου κίνησης.
8.4. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο
Το σύνολο των κοινών ονοµαστικών µετοχών την 31.12.2007 ανέρχεται σε 6.340.000
µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,6 ανά µετοχή. Το µετοχικό κεφάλαιο και η διαφορά από
την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο έχουν πλήρως καταβληθεί.
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8.5 Λοιπά αποθεµατικά – Αποτελέσµατα εις νέο
Τα υπόλοιπα των λοιπών αποθεµατικών αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2007
Μεταβολές από διανοµή κερδών
Μεταβολές από αποτελέσµατα και
συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007

Τακτικό
αποθεµατικό
947.918,56

Ειδικά
αποθεµατικά
232.426,58

Αποτελέσµατα
εις νέο
381.850,74

48.000,00

-232.426,58

-510.405,92
801.965,47

0,00
995.918,56

0,00
0,00

673.410,29

Σύνολο
1.562.195,88
-694.832,50
801.965,47
1.669.328,85

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της µητρικής εταιρείας κατά την 31η Οκτωβρίου
2007 διανεµήθηκαν αφορολόγητα αποθεµατικά συνολικού ποσού €232.426,58, κατά €0,02
την µετοχή ως µέρισµα στους µετόχους και κατά το ποσό των €47.519,93 παρέµειναν στην
καθαρή θέση του οµίλου εµφανιζόµενα στο λογαριασµό «αποτελέσµατα εις νέο». Ο φόρος
που υπολογίστηκε και αποδόθηκε στις φορολογικές αρχές ποσού € 58.106,65
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια κεφάλαια του οµίλου.
Επίσης µε απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος
από τα κέρδη της προηγούµενης χρήσης συνολικού ποσού €507.200,00 ήτοι €0,08 ανά
µετοχή.
8.6. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
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 κατ΄εκτίµηση βάσει αναλογιστικής µελέτης που ισχύει
για τη χρήση 1.07.2007 έως 30.06.2008. Συγκεκριµένα, η 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 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
κάθε επιχείρησης.
Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
Όµιλος
01.07.2007 01.07.2006 31.12.2007
30.06.2007

Εταιρεία
01.07.2007 01.07.2006 31.12.2007
30.06.2007

Υποχρεώσεις ισολογισµού για
Παροχές αποχωρήσεως

747.763,55

709.132,92

742.763,5

704.132,92

38.630,63

38.958,03

38.630,63

38.958,03

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα για
Παροχές αποχωρήσεως
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Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι 458
υπάλληλοι για την εταιρεία και 463 υπάλληλοι για τον όµιλο.
8.7. 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:
Όµιλος

Εταιρεία

1.003.875,02

1.017.805,78

ενδιάµεσης περιόδου

-51.495,52

-52.764,32

Υπόλοιπα την 31η ∆εκεµβρίου 2007

952.379,50

965.041,46

Υπόλοιπα την 30ή Ιουνίου 2007
Χρεώσεις στην κατάσταση αποτελεσµάτων

8.8. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής:

Προµηθευτές
Γραµµάτια και επιταγές πληρωτέα
Μερίσµατα πληρωτέα
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Eσοδα εποµένων χρήσεων
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα
Αµοιβές µελών ∆.Σ. Πληρωτέες
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Υποχρεώσεις για Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών
Πιστωτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολα

Όµιλος
31.12.2007
30.06.2007
4.900.153,14
2.702.896,29
506.573,78
630.773,21
46.915,15
28.739,58
339.824,28
350.750,46
535.303,35
795,00
258.285,73
64.901,31
17.293,16
200.000,00
359.625,55
201.506,35
573.887,53
370.823,28
356.819,39
617.114,58
627.414,71
675.058,61
8.522.095,76
5.843.358,67

Εταιρεία
31.12.2007
30.06.2007
4.899.083,35
2.709.416,54
502.389,65
626.382,74
46.915,15
28.739,58
339.824,28
350.750,46
535.303,35
795,00
258.285,73
64.901,31
17.293,16
200.000,00
359.625,55
201.506,35
534.240,01
346.334,08
356.819,39
617.114,58
602.047,64
652.627,61
8.451.827,26
5.798.568,25

-Τα υπόλοιπα του λογαριασµού «προµηθευτές» παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω
αντίστοιχης περίπου αύξησης των αποθεµάτων από αγορές του τελευταίου διµήνου. Η
εξόφληση των ανωτέρω υπολοίπων θα διενεργηθεί εντός του επόµενου εξαµήνου.
-Το υπόλοιπο του λογαριασµού «έσοδα εποµένων χρήσεων» αφορά προεισπράξεις
διδάκτρων εκπαιδευτικής δραστηριότητας της κλειόµενης χρήσης.

Σελίδα

25 από 31

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

8.9. Πωλήσεις
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής:
Όµιλος
31.12.2007
31.12.2006
8.727.297,75
8.883.108,26
7.692.053,97
7.282.574,97
11.806,87
12.588,38
70.737,05
60.660,15

Πωλήσεις εµπορευµάτων χονδρική
Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανική
Πωλήσεις ειδών κυλικείου
Eσοδα παροχης υπηρεσιων από service
Eσοδα παροχης υπηρεσιων από εκπαίδευση
Ωδείων
Σύνολο πωλήσεων

1.182.937,84
17.684.833,49

953.620,82
17.192.552,58

Εταιρεία
31.12.2007
31.12.2006
9.009.208,89
9.026.841,02
7.163.711,03
6.932.070,23
11.806,87
12.588,38
70.567,90
60.660,15
1.182.937,84
17.438.232,53

953.620,82
16.985.780,60

Οι πωλήσεις του οµίλου δεν εµφανίζουν κάποια ιδιαίτερη εποχικότητα.
8.10. Κόστος κατά λειτουργία
Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ΄ είδος δαπανών και ο επιµερισµός αυτών στις
λειτουργίες για τις περιόδους 01.07.07 έως 31.12.07.
α) Κόστος Πωληθέντων
Όµιλος
Περιγραφή κόστους

31.12.2007

Εταιρεία

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών ωδείου

1.270.888,64

1.260.575,10

1.270.888,64

1.260.575,10

Κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών service

135.765,54

121.749,33

135.765,54

121.749,33

9.414.422,93

9.458.881,80

9.373.615,51

9.431.610,80

-26.185,73

-66.669,53

-26.185,73

-66.669,53

10.794.891,38

10.774.536,70

10.754.083,96

10.747.265,70

Κόστος αναλώσεων εµπορευµάτων
Έσοδα από ιδιόχρηση εµπορευµάτων
Σύνολο

Το κόστος πωληθέντων του οµίλου εµφανίζεται µετά τις εγγραφές απαλοιφής των
διεταιρικών συναλλαγών αγορών – πωλήσεων εµπορευµάτων.

β)Έξοδα διοίκησης
Όµιλος
Περιγραφή κόστους
Μισθοί Προσωπικού

31.12.2007

Εταιρεία

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

420.637,00

422.589,49

420.637,00

422.589,49

Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταµεία

56.448,24

55.201,88

56.448,24

55.201,88

Αµοιβή Συµβούλων & Ελεγκτών

20.025,94

31.519,20

20.025,94

31.519,20

Ασφάλιστρα
Έξοδα Συντήρησης & Κίνησης
Αυτοκινήτων

3.458,70

1.845,64

3.458,70

1.845,64

11.012,07

9.484,34

11.012,07

9.484,34

Έξοδα Ταξιδίων

33.005,93

28.110,20

33.005,93

28.110,20

Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας

11.365,62

21.073,03

11.365,62

21.073,03

Αποσβέσεις

26.562,89

32.486,98

26.562,89

32.486,98

Ενοίκια Κτηρίων

9.631,68

0,00

0,00

0,00

∆ιάφορα Έξοδα

51.227,86

38.426,05

51.227,86

38.426,05

643.375,93

640.736,81

633.744,25

640.736,81

Σύνολο
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γ) Έξοδα διάθεσης
Όµιλος
Περιγραφή κόστους

31.12.2007

Εταιρεία

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2006

Μισθοί Προσωπικού

1.818.314,62

1.679.495,13

1.756.834,35

1.619.781,32

Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταµεία

476.871,20

422.685,75

476.871,20

422.685,75

Αµοιβές & Έξοδα Συµβούλων
Φωτισµός, Καθαριότητα, Ύδρευση,
Τηλεφωνικά

85.175,99

83.531,17

74.875,72

78.337,96

203.288,25

224.236,35

194.307,24

212.782,60

Ενοίκια Κτηρίων & Λοιπές Μισθώσεις

838.908,87

730.013,83

797.099,32

694.286,89

Ασφάλιστρα

56.432,61

47.867,00

53.475,48

41.750,11

Επισκευές & Συντηρήσεις
Έξοδα Κίνησης & Έξοδα Μεταφοράς
Αγαθών

115.351,51

186.459,24

105.869,92

179.123,04

142.562,54

129.389,05

133.768,06

123.089,44

Έξοδα Ταξιδίων
Έξοδα Προβολής, ∆ιαφήµισης, Υποδοχής
& Φιλοξενείας

39.933,08

51.286,06

38.192,01

50.003,53

284.473,75

387.848,13

284.429,75

369.492,96

Έντυπα, Γραφική Ύλη & Εκτυπώσεις

54.643,76

68.029,21

54.290,16

67.740,32

Αποσβέσεις

563.700,80

434.497,02

547.348,12

424.314,01

∆ιάφορα Έξοδα

391.469,92

450.851,79

375.978,69

450.055,55

5.071.126,88

4.896.189,72

4.893.340,02

4.733.443,48

ΣΥΝΟΛΟ

8.11. Φόρος Εισοδήµατος
Κατωτέρω παρατίθενται πίνακας µε το φόρο εισοδήµατος περιόδου 01.07.06 έως 31.12.06
και περιόδου 01.07.07 έως 31.12.07.
Όµιλος
31.12.2007
31.12.2006

Εταιρεία
31.12.2007
31.12.2006

Φόρος εισοδήµατος

343.654,86

304.500,00

343.654,86

304.500,00

Αναβαλλόµενος φόρος

-51.495,53

-1.888,95

-52.764,32

-3.799,19

Σύνολο

292.159,33

302.611,05

290.890,54

300.700,81

1.092.966,93

1.055.816,57

1.163.642,60

1.037.891,34

273.241,73

306.186,81

290.910,65

300.988,19

0,00

-20,11

0,00

0,00

1.622,56

0,00

-287,38

18.917,60

-5.198,32

0,00

-287,38

292.159,33

302.611,05

290.890,54

300.700,81

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τους
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
Στρογγυλοποιήσεις
Επίπτωση στο φόρο από διαφορές
φορολογικών Συντελεστών
Μη αναγνωρισµένος φόρος επί
αποτελεσµάτων ενοποιηµένου
Φόροι περιόδου

Ο υπολογισµός του εξόδου του φόρου εισοδήµατος για τις ενδιάµεσες περιόδους βασίζεται
κατ’ εκτίµηση σε εφαρµογή του ετήσιου πραγµατικού συντελεστή φόρου εισοδήµατος επί
των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τα λογιστικά πρότυπα που αναγνωρίζουν οι
φορολογικές αρχές. Οι συντελεστές φόρου εισοδήµατος, βάσει των οποίων διενεργούνται
οι εκτιµήσεις, είναι οι εξής:
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31.12.2007

31.12.2006

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΒΕΤΕ

25%

29%

Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ

25%

-

NAKAS MUSIC CYPRUS LTD

10%

10%

Εταιρεία

-Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 1.7.2004 – 30.6.2005, άρα
ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις που έκλεισαν την 30.6.2006 και 30.6.2007.
-Η θυγατρική εταιρεία «Nakas Music Cyprus LTD» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη
σύστασή της.
-Η θυγατρική εταιρεία «Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ» διανύει την πρώτη
υπερδωδεκάµηνη χρήση της.
Ο όµιλος δεν διενέργησε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου δεδοµένου ότι,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης, δεν προβλέπεται να προκύψουν σηµαντικά
ποσά.
9. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
9.1. Μερίσµατα
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου κατά την χρήση
στην οποία εγκρίνονται από τους µετόχους του οµίλου.
Για την κλειόµενη χρήση εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της µητρικής, διανοµή
µερίσµατος ποσού € 507.200,00 (€ 0,08 ανά µετοχή). Επιπλέον εγκρίθηκε η διανοµή ποσού
€ 0,02 ανά µετοχή, από αφορολόγητα αποθεµατικά.

9.2. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
α)Εγγυητικές επιστολές
Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών σε τρίτους στα πλαίσια των
συνήθων δραστηριοτήτων της, που ανέρχονται κατά την 31.12.2007 στο ποσό των
€536.989,63 (30.6.2007: € 536.989,63).
β)∆εσµεύσεις µισθώσεων ακινήτων της εταιρείας λειτουργούσας ως µισθώτριας
Η εταιρεία µισθώνει ακίνητα για καταστήµατα λιανικής πώλησης και ωδεία µε
λειτουργικές µισθώσεις που µπορεί να αποδεσµευτεί σύµφωνα µε τους όρους των
επιµέρους συµβάσεων ή µε το νόµο. ∆ηλαδή, σε περίπτωση αποχώρησης της εταιρείας,
χωρίς προειδοποίηση, από κάθε µισθωµένο ακίνητο η εταιρεία οφείλει στον εκµισθωτή του
ακινήτου ποσό ίσο µε δέκα (10) µηνιαία µισθώµατα.
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Το συνολικό ποσό µελλοντικής δέσµευσης της εταιρείας για την ανωτέρω περίπτωση
ανέρχεται κατ΄εκτίµηση, στο ποσό των € 1.500.000,00 περίπου.
γ) Επίδικες υποχρεώσεις - απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν επίδικες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του οµίλου των οποίων η τυχούσα
αρνητική ή θετική έκβαση θα έχει σηµαντική επίπτωση στα αποτελέσµατα του.
9.3. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
(α) Θυγατρικές
Οι πωλήσεις εµπορευµάτων της µητρικής προς τη θυγατρική της εταιρεία «NAKAS
MUSIC CYPRUS LTD», σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου (1.7.2007-31.12.2007),
ανέρχονται στο ποσό των € 292.292,31 και τα λοιπά έσοδα της ίδιας περιόδου στο ποσό
των € 11.995,20. Σην ίδια χρήση 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 ανέρχονταν στο ποσό των € 838.034,91 και
αφορούσαν απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εµπορευµάτων και
διαφηµιστικού υλικού). Κατά την λήξη της περιόδου η µητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς
την θυγατρική της.

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων της µητρικής προς τη θυγατρική της εταιρεία «NAKAS
MUSIC CYPRUS LTD», σωρευτικά κατά την προηγούµενη περίοδο (1.7.200631.12.2006), ανήλθαν στο ποσό των € 234.121,18 και τα λοιπά έσοδα της ίδιας περιόδου
στο ποσό των € 3.708,00. Σην ίδια περίοδο η µητρική εταιρεία δεν πραγµατοποίησε
αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της µητρικής από την
ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της προηγούµενης περιόδου ανέρχονταν στο ποσό των
€ 718.845,36 και αφορούσαν απαιτήσεις από εµπορικές συναλλαγές (πωλήσεις
εµπορευµάτων και διαφηµιστικού υλικού). Κατά την λήξη της προηγούµενης περιόδου η
µητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της.

Στην περίοδο 1.7-31.12.2007 δεν έχουν διενεργηθεί συναλλαγές µεταξύ των λοιπών
εταιρειών του οµίλου και της θυγατρικής εταιρείας «Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ».
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.

(β). Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αµοιβές

Για την τρέχουσα περίοδο 1.7.2007 – 31.12.2007, καταβλήθηκαν µισθοί στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, συνολικού ποσού € 223.616,00 πλέον των νοµίµων εργοδοτικών
εισφορών.
Επιπλέον, από τα κέρδη της τρέχουσας περιόδου 01.07.2007 – 31.12.2007 έχει αποδοθεί
ποσό €100.000,00 ως αµοιβές των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση την από 31 Οκτωβρίου 2007 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Λοιπές συναλλαγές

Την τρέχουσα περίοδο καταβλήθηκαν από την εταιρεία, βάσει ιδιωτικών συµφωνητικών
µίσθωσης που ισχύουν, µισθώµατα ακινήτων ιδιοκτησίας µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου συνολικού ποσού € 17.553,48.
Απαιτήσεις – υποχρεώσεις

∆εν υφίσταται ουδεµία απαίτηση ή υποχρέωση κατά την 31.12.2007
(γ). ∆ιευθυντικά στελέχη
Αµοιβές

Την περίοδο 1.7.2007 – 31.12.2007 καταβλήθηκαν από την εταιρεία, ως µισθοί σε
διευθυντικά στελέχη της, € 149.548,59 πλέον των νοµίµων εργοδοτικών εισφορών.
Απαιτήσεις – υποχρεώσεις

∆εν υφίσταται ουδεµία απαίτηση ή υποχρέωση κατά την 31.12.2007
9.4. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά.
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10. Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιουλίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68
19ο χλµ λεωφ. Λαυρίου - Παιανίας, Παιανία
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε την απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα εξαµήνου της εταιρείας και του οµίλου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.nakas.gr, Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

31/12/2007
12.475.395,13
488.093,03
263.922,68
13.319.560,94
7.956.041,77

30/6/2007
12.001.763,40
562.983,15
260.413,95
11.770.166,76
7.777.203,17

31/12/2007
12.306.107,07
488.093,03
548.029,62
12.889.602,52
8.663.235,12

30/6/2007
11.845.432,57
562.983,15
545.406,16
11.279.271,07
8.491.209,60

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.824.574,11
36.327.587,66

1.317.383,57
33.689.914,00

1.643.620,89
36.538.688,25

1.128.788,61
33.853.091,16

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

3.804.000,00
17.958.062,36
21.762.062,35
16.200,16
21.778.262,51
1.700.143,04
3.800.000,00
9.049.182,11

3.804.000,00
17.850.929,38
21.654.929,38
17.358,03
21.672.287,41
1.713.007,94
4.150.000,00
6.154.618,65

3.804.000,00
18.247.969,63
22.051.969,63
0,00
22.051.969,63
1.707.805,01
3.800.000,00
8.978.913,61

3.804.000,00
18.067.324,22
21.871.324,22
0,00
21.871.324,22
1.721.938,70
4.150.000,00
6.109.828,24

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

14.549.325,15
36.327.587,66

12.017.626,59
33.689.914,00

14.486.718,62
36.538.688,25

11.981.766,94
33.853.091,16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Π οσά εκφρασµένα σε €

Κύκλος Εργασιών

ΟΜΙΛΟΣ
01/10-31/12/07
01/07-31/12/06
11.041.849,20
17.192.552,58

01/10-31/12/06
10.745.909,89

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων

6.889.942,11

4.067.235,83

6.418.015,88

3.878.577,68

1.263.080,02

926.180,35

1.171.512,91

924.631,10

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

1.092.966,93

844.011,67

1.055.816,57

857.826,52

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρείας
Μετόχους µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

800.807,60

613.091,15

753.205,53

615.693,48

801.965,47

613.733,12

753.205,53

615.693,48

1.157,87
800.807,60
0,13

641,97
613.091,15
0,10

0,00
753.205,53
0,12

0,00
615.693,48
0,10

1.853.376,01

1.185.756,70

1.637.642,88

1.160.490,78

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/10-31/12/07
01/07-31/12/06

01/10-31/12/06

01/07-31/12/07
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρείας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

17.438.232,53

Ανδρέας Μ. Ρούσσος Α.Μ. ΣΟΕΛ 12131, Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

01/07-31/12/07
17.684.833,49

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

10.881.638,79

16.985.780,60

31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µειον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µειον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

3.944.161,94

6.238.514,90

3.774.709,85

1.328.390,90
1.163.642,60

986.779,66
907.264,89

1.149.501,02
1.037.891,34

892.983,55
829.345,59

872.752,06

680.468,78

737.190,53

589.123,05

872.752,06
0,14

680.468,78
0,11

737.190,53
0,12

589.123,05
0,09

1.902.334,21

1.238.237,66

1.605.447,98

1.123.765,85

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006

1.055.816,57

1.163.642,60

1.037.891,34

590.295,99
26.940,54

466.129,97
-2.402,16

573.943,31
26.940,54

455.946,96
-2.402,16

-14.078,87
210.859,87

-20.745,15
136.441,19

-13.031,28
204.439,84

-20.745,15
132.354,83

-1.549.394,18
-226.174,19
2.678.737,10

-1.092.773,64
-1.974.476,50
2.653.992,17

-1.610.331,45
-216.168,53
2.625.494,69

-1.119.864,25
-2.030.651,38
2.612.583,94

217.055,54
2.593.097,65

248.730,99
973.251,46

185.935,26
2.568.994,46

248.730,99
816.383,14

-989.051,51

-680.032,94

-959.740,60

-615.937,76

22.581,68
14.078,87

12.014,91
20.745,15

21.950,58
13.031,28

11.940,21
20.745,15

-952.390,96

-647.272,88

-924.758,74

-583.252,40

0,00
-350.000,00
-193.343,01

999.400,00
0,00
-136.441,19

0,00
-350.000,00
-186.922,98

999.400,00
0,00
-132.354,83

0,00

-9.501,46

0,00

-9.501,46

-634.000,00

-874.232,52

-634.000,00

-874.232,52

-1.177.343,01

-20.775,17

-1.170.922,98

-16.688,81

463.363,68
822.150,11
1.285.513,79

305.203,41
771.747,30
1.076.950,71

473.312,74
627.511,33
1.100.824,07

216.441,93
675.433,22
891.875,15

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10.592.768,94

6.684.148,57

31/12/2007

1.092.966,93

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Μερίσµατα πληρωθέντα
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

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01/07/2007 και
1/7/2006 αντίστοιχα)
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής
Καθαρή ζηµία καταχωρηµένη απευθείας στη καθαρή θέση
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

21.672.287,41

21.373.952,21

21.871.324,22

21.582.177,34

800.807,60
-2.725,85

753.205,53
-1.505,34

872.752,06
0,00

737.190,53
0,00

-58.106,65
-634.000,00

0,00
-877.600,00

58.106,65
-634.000,00

0,00
-877.600,00

21.778.262,52

21.248.052,40

22.051.969,63

21.441.767,86

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1Οι οικονοµικές καταστάσεις του εξαµήνου (01.07.2007-31.12.2007) έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
9. Στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκε ως έξοδο απευθείας στη καθαρή θέση το ποσό φόρου των 58.106,65€ που αφορά στη διανοµή
(Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση).
αφορολόγητου αποθεµατικού προηγούµενων χρήσεων.
2Στα ενοποιηµένα στοιχεία περιλαµβάνεται η µητρική εταιρεία και οι παρακάτω θυγατρικές εταιρείες οι οποίες ενοποιήθηκαν
µε την ολική µέθοδο ενοποίησης.
10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Σχέση
της εταιρείας και του οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα
Υπαγωγής
Ανέλεγκτες
κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 µέρη, έχουν ως εξής:
Έδρα
στην ενοποίηση
Φορ.χρήσεις
(ποσά εκφρασµένα σε €)
% Συµµετοχής
1.1. ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (µητρική)
Αττική
άµεση
∆ύο
Όµιλος
Εταιρεία
1.2. NAKAS MUSIC CYPRUS LTD
Κύπρος
100,00%
άµεση
∆εν έχει ελεγχθεί
α) Πάσης φύσεως έσοδα
0,00
304.287,51
1.3. Ι∆ΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε.
Αττική
85%
άµεση
∆εν έχει ελεγχθεί
β) Πάσης φύσεως έξοδα
0,00
0,00
γ) Απαιτήσεις
0,00
838.034,91
Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µέχρι τις 30.06.2005, ενώ η θυγατρική 1.2. δεν έχει ελεγχθεί
δ) Υποχρεώσεις
0,00
0,00
φορολογικά από τη σύστασή της. Η θυγατρική 1.3 ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2007 και δεν έχει κλείσει ακόµα ισολογισµό.
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης
0,00
490.718,07
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30.06.2007. Οι εταιρείες του οµίλου εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη
από την 1 Ιουλίου 2005.
της διοίκησης
0,00
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
Επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν υπάρχουν υποθήκες και
µέλη της διοίκησης
0,00
0,00
προσηµειώσεις.
11. Οι επενδύσεις του οµίλου για την περίοδο 01.07.2007-31.12.2007 ανήλθαν στο ποσό των € 989.051,51.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείαςκαι του οµίλου.
12. Τα κέρδη ανά µετοχή της µητρικής εταιρείας υπολογίσθηκαν µε βάση τον συνολικό αριθµό των µετοχών της.
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Οµίλου: 463 Εταιρείας: 458
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης: Οµίλου: 434 Εταιρείας: 429

13. Οι υπάρχουσες προβλέψεις αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Το θέµα έµφασης αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικές δηλώσεις από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκτούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Όµιλος
Εταιρεία
(α) Προβλέψεις για επισφάλεια πελατών :
102.838,27 €
100.000,00 €
(β) Προβλέψεις για επισφάλεια χρεωστών:
242.130,74 €
0,00 €
(γ) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους:
747.763,55 €
742.763,55 €
Η περίπτωση (γ) περιέχει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού 38.630,63€ που
διενεργήθηκε στην παρούσα περίοδο.

ΠΑΙΑΝΙΑ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
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