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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»  
 
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Αγγέλα Γ. Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Μέλος Του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», 
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε ότι: 
 
1. Οι εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας 
«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»,. για την περίοδο 01.01.2016 έως 
30.06.2016 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/07. 
 
2. Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται, βάσει της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του ν.3556/07. 

 
 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Οι Δηλούντες 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου Αγγέλα Γ. Κοντογούρη Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου 

 
 

Πρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος 

 
 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος 

 
 

Μέλος  του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2016 
 
 
 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρονική περίοδο 01.01.2016 
έως 30.06.2016 και είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
5 του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ91Α΄/30.4.2007) και τις απορρέουσες από τον νόμο 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
Ο  σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού : 

 
1. Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της εταιρείας κατά την 

τρέχουσα περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν. 
2.  Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου της 

τρέχουσας οικονομικής χρήσεως  και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 

3.  Για τους ενδεχόμενους  κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για την Εταιρεία στη 
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου της χρήσεως 2016 (1/7-31/12/2016). 

4. Για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των 
συνδεδεμένων με αυτήν μερών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. 

 
Απολογισμός A’ Eξαμήνου 2016 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκαν κατά 16,65% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Αυτό οφείλεται αφενός στην εντεινόμενη κρίση 
που πλήττει την Ελληνική Οικονομία και ειδικότερα τον κλάδο των ΜΜΕ αλλά και τη 
χρονική μετάθεση των οικονομικών δημοσιεύσεων των Εταιρειών οι οποίες οικειοθελώς  
δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους, για το β εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 

 
Τα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 4,60% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε 568,84 χιλ ευρώ από 596,30 χιλ ευρώ. 

Τα έξοδα διάθεσης είναι αυξήθηκαν κατά 2,65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο και ανήλθαν σε 739,55 χιλ ευρώ από 720,48 ευρώ. 

Το Χρηματοοικονομικό Κόστος της περιόδου αυξήθηκε κατά 0,06% έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου του 2015 και ανήλθε σε 197,17 χιλ. ευρώ έναντι 197,06 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου 
εξαμήνου του 2015. 

 

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα 1.157,47 χιλ. ευρώ το α εξάμηνο του 2016 έναντι 857,96 
χιλ.  του α’ εξάμηνου του 2015. Αντίστοιχα οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1.180,52 
χιλ ευρώ έναντι  863,64 χιλ ευρώ το εξάμηνο του 2015. 

Κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,  η μέση πίστωση προς τους πελάτες 
ανήλθε στις 120 ημέρες παραμένοντας σταθερή σε σχέση με το 2015. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικά δυσμενές για τον κλάδο 
των έντυπων μέσων ενημέρωσης τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, το οποίο 
προσδιορίζεται από πτωτικές τάσεις στην αναγνωσιμότητα και στην κυκλοφορία και από 
επιβράδυνση στο μέτωπο της διαφήμισης σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη 
επιρροή του κόστους παραγωγής στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Ο κλάδος 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εντάσεως εργασίας και ως εκ τούτου το αυξανόμενο 
κόστος εργασίας λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα 
αποτελέσματα. 
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Επίσης, η συνεχιζόμενη ισχυροποίηση του διαδικτύου (internet), ως εναλλακτικό μέσο 
ενημέρωσης στην αγορά, ασκεί έντονες πιέσεις στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως 
είναι οι εφημερίδες, με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά την αναγνωσιμότητα,  την 
κυκλοφορία τους και τελικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα. 

 
Παρόλο το δύσκολο κλίμα που χαρακτηρίζει τον κλάδο των έντυπων μέσων ενημέρωσης, η 
"Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." συνεχίζει να απολαμβάνει τις πρώτες 
θέσεις στην κατάταξη των οικονομικών εφημερίδων από πλευράς αναγνωσιμότητας και να 
διατηρεί την ηγετική της θέση σε επιμέρους τομείς. Η ενδυνάμωση της στρατηγικής 
παρουσίας της εφημερίδας στο διαδίκτυο συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα της 
Εταιρείας. Η ενίσχυση της ιστοσελίδας, πέραν των οικονομικών ωφελειών που προσδίδει 
στην Εταιρεία, έχει συνεισφέρει σημαντικά στο γεγονός, ότι η εμπορική επωνυμία (brand 
name) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», έχει επεκταθεί σε ομάδες πληθυσμού, τις οποίες με την 
εφημερίδα και μόνο, αυτό δεν ήταν εφικτό να συμβεί. 

 
Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 
 
Ι.  
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 8η Ιουνίου 2016 και 
ώρα 12.00 παρόντες ήταν δέκα (10) μετόχοι που εκπροσωπούσαν  21.150.601 μετοχές, 
δηλαδή ποσοστό 88,36% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
Στην Τακτική Γενικής Συνέλευση αυτή: 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 
εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και 
των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601). 

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 
έως 31.12.2015. 

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601). 

3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2016 από την 
εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός 
Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο 
Ορκωτός Ελεγκτής κ. Βασίλειος Καπλάνης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 19321). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή 
τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601). 

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 
31.12.2015 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό 
οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου 
Κορομηλά. 

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601). 

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 
έως 31.12.2016 κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα 
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συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της 
Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. 

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 
21.150.601). 

ΙΙ. 
 
Εντός του A’ εξαμήνου του 2016, η εταιρεία συνέχισε τις εκτυπώσεις φασόν εφημερίδων 
(τρίτων) με θετική συμμετοχή στα οικονομικά αποτελέσματα της. Οι  συμφωνίες  αυτές 
ενισχύουν  την παραγωγική δραστηριότητα και διαμορφώνουν συνθήκες περαιτέρω 
εκμετάλλευσης του παραγωγικού δυναμικού του εργοστασίου της εταιρείας.  
 
ΙΙΙ. 
 
Τον Μάρτιο του 2015 ξεκίνησε η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας careernet.gr. Πρόκειται για 
μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας  στην οποία 
δημοσιεύονται αγγελίες εργασίας και οι υποψήφιοι μπορούν να δημιουργούν ένα πλήρες 
επαγγελματικό προφίλ και να στέλνουν το βιογραφικό τους για τις θέσεις που τους 
ενδιαφέρουν. Στην πλατφόρμα γίνεται εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών personalization  και 
text analytics τόσο για τον γρήγορο εντοπισμό σχετικών αγγελιών από τους υποψήφιους 
όσο και για τη βελτιστοποίηση του ταιριάσματος βιογραφικών και αγγελιών.  
Η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο το 2016 και αναπτύσσεται με υψηλούς 
ρυθμούς.. 
 
IV. 
 
Η εταιρεία ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, µε την ιστορία των 90 ετών και το αδιαμφισβήτητο κύρος της, 
είναι ο καταλληλότερος φορέας για τη διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου, τα οποία 
θα παράγουν άµεσα και πρακτικά αποτελέσµατα. H επέκταση της δραστηριότητας της 
εταιρείας στο χώρο των συνεδρίων αποτελεί φυσική εξέλιξη της πορείας της και µπορεί να 
γίνει ιδιαίτερα επικερδής για την εταιρία. Σημειώνουμε ότι κατά το 2015 
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα συνέδρια με θετική συνεισφορά στα αποτελέσματα της 
εταιρείας. 
 
Το α’ εξάμηνο του 2016 οργανώθηκαν 4 συνέδρια τα οποία είχαν σημαντική συμμετοχή 
διαφόρων εταιρειών και ιδιωτών. Συγκεκριμένα τα συνέδρια τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
είναι:   
 

 2Ο Ναυτιλιακό Συνέδριο  στις 26 Ιανουαρίου 2016 
 1Ο Αγροτικό Συνέδριο στις 23 Μαρτίου 2016 
 2ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας στις  8 Ιουνίου 2016 
 1ο Ασφαλιστικό Συνέδριο στις 14 Ιουνίου 2016 

 
 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
       

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, είναι 
εκτεθειμένη σε μια σειρά χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων, που συνδέονται τόσο με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία όσο και με τις 
ειδικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια αγορά του τύπου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την  διαχείριση του κινδύνου 
καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος 
ρευστότητας, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικοί από τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία, με την επισήμανση ότι εκτός αυτών μπορεί να 
ανακύψουν και περαιτέρω κίνδυνοι και αβεβαιότητες – που επί του παρόντος δεν 
αναφέρονται είτε διότι δεν είναι γνωστοί είτε διότι κρίνονται ως μη σημαντικοί - με 
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επιπτώσεις στη μελλοντική κερδοφορία και την εν γένει οικονομική κατάσταση της 
Εταιρείας.  

 
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος  
 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, όπου το κυρίαρχο νόμισμα 
είναι το Ευρώ και δεδομένου ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων είναι σε Ευρώ, ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός.  

 
- Κίνδυνος επιτοκίου  
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι μικρός διότι το ποσοστό των δανειακών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας σε σχέση με τα απασχολούμενα κεφάλαια είναι μικρό. 

 
- Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 
πωλήσεις και καθώς και η παροχή υπηρεσιών γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο 
βαθμό απωλειών, η δε είσπραξη αυτών γίνεται με μετρητά και μεταχρονολογημένες 
επιταγές. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 
Στο πλαίσια ελέγχου του πιστοδοτικού κινδύνου η Εταιρεία μεριμνά με βάση την 
ακολουθούμενη πολιτική για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεών της σε 
μεγάλο αριθμό πελατών, παρακολουθεί και αξιολογεί σε συνεχή βάση το ύψος των 
απαιτήσεων ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη 
ορισθέν πιστωτικό όριο. Ο κίνδυνος αυτός λόγω της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η 
Ελληνική οικονομία έχει αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. 

 
- Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και αναπροσαρμόζει καθημερινά το ταμειακό 
πρόγραμμα ρευστότητας με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές και εκροές. 
Επιπλέον η Εταιρία έχει προβεί σε δραστική μείωση των λειτουργικών της εξόδων προς 
περιορισμό  του κινδύνου ρευστότητας. 
 
Τα capital controls τα οποία επιβλήθηκαν την 28η Ιουνίου 2015 αναμένεται να 
επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα της εταιρείας αφού επηρεάζουν αφενός τις 
σχέσεις με τους συναλλασσομένους της και αφετέρου τις σχέσεις της με τις Τράπεζες 
από τις οποίες προσπαθεί να αντλήσει πρόσθετο δανεισμό για την διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της.  Ωστόσο, η Διοίκηση του Ομίλου, μέχρι τώρα, αντιμετωπίζει 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την επιβολή 
των κεφαλαιακών ελέγχων.   

 
       Επιπρόσθετα η Εταιρεία εκτίθεται και σε άλλες αβεβαιότητες οι κυριότερες των οποίων      

είναι οι παρακάτω: 
 
- Δημοσιογραφικό χαρτί 

Ο σημαντικότερος κίνδυνος αφορά το δημοσιογραφικό χαρτί, οι τιμές του οποίου 
υπόκεινται σε μεταβολές ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Η συμμετοχή του 
στα συνολικά έξοδα παραγωγής είναι σημαντική. Για τη διαχείριση του κινδύνου από τις 
μεταβολές των τιμών του δημοσιογραφικού χάρτου η Εταιρεία κλείνει τιμές για τις 
προμήθειες ενός έτους με δύο προμηθευτές με αποτέλεσμα να εξομαλύνεται ο κίνδυνος 
από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της τιμής εντός του έτους. 

 
- Παράγοντες πολιτικής και οικονομικής φύσης 

Η ζήτηση των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα της 
εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική 
αβεβαιότητα και η ύφεση. Επίσης, κυβερνητικές πρωτοβουλίες νομοθετικού χαρακτήρα 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την  οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της 
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Εταιρείας. Για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα 
μέτρα τα οποία κατωτέρω περιγράφονται. 

 
Προβλεπόμενη Εξέλιξη-Προοπτικές 
 

 
Οι προσπάθειες της Διοίκησης της Εταιρείας έχουν σκοπό την διατήρηση της 
ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς. Η διατήρηση  αυτή 
θα επιτευχθεί:  
 

 
Α) Με τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους λειτουργίας της Εταιρείας σε βαθμό όμως 

που δεν θα επηρεάσει την ποιότητα της εφημερίδας και των λοιπών προϊόντων 
ενημέρωσης. 

 
Β) Με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα στοχεύουν στην περαιτέρω 

ικανοποίηση των συνδρομητών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την υφιστάμενη 
συνδρομητική βάση.   

 
Γ) Με την διεύρυνση της παρουσίας της Εταιρείας στο χώρο του διαδικτύου είτε 

ενισχύοντας τις υφιστάμενες ιστοσελίδες (sites) μέσω της ανάπτυξης επιπλέον 
ενοτήτων ή ευρύτερης παρουσίας τους στις νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες είτε μέσω 
της δημιουργίας νέων ιστοσελίδων (sites) οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες νέων 
θεματικών πεδίων. 

 
Δ) Με την αύξηση των εσόδων από τις εκτυπώσεις  εφημερίδων τρίτων, από τα συνέδρια 

αλλά και από την επέκταση των σεμιναρίων σε πιο εξειδικευμένα μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας (long term seminars).    

 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας επιμελείται όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό του 
κόστους τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας και 
λειτουργίας διάθεσης.  
 
Τονίζουμε ότι, τα μέτρα περιορισμού του κόστους συγκράτησαν σε σημαντικό βαθμό  τη 
μείωση των αποτελεσμάτων, που προκλήθηκε από την  μείωση του κύκλου εργασιών. Το 
μεγαλύτερο μέρος της πτώσης του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση 
της διαφημιστικής δαπάνης και στη μείωση των καθαρών εσόδων από Οικονομικές 
Δημοσιεύσεις των Εταιρειών.  
 
Πέραν των ανωτέρω γεγονότων και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον κλάδο μας δεν 
υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
  

     
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. 

 

α)  Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες 
 

Εντός της περιόδου η Ναυτεμπορική  δεν προέβη σε πωλήσεις στην θυγατρική εταιρεία 

Pestaola ΕΠΕ. 

Την 30η Ιουνίου 2016, η απαίτηση της Εταιρείας από την θυγατρική της Pestaola ΕΠΕ ανήλθε 

σε 44.254,16 ευρώ, έναντι € 44.326,97 την 31η Δεκεμβρίου 2015 
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β)  Συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και μέλη οικογενειών τους 1/1-30/6/2016 
 

Οι συναλλαγές κατά την διάρκεια της περιόδου με τα μέλη της Διοίκησης και τα μέλη 

οικογενειών τους ανήλθαν σε €18.204,40. 

 

γ)  Υποχρεώσεις προς τα  μέλη της Διοίκησης και προς τα μέλη οικογενειών τους την 

30/6/2016 

 
Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη της Διοίκησης και προς τα μέλη οικογενειών την 30η Ιουνίου 
2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε € 4.876,29 και € 9.806,62 αντίστοιχα. 

 
δ) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 01/01-30/6/2016 
 
H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. ιγ παρέλειψε την ανωτέρω πληροφορία καθώς βάσει 
αυτής καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. 
 
ε) Αμοιβές μελών Διοίκησης για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/6/2016  
 

Οι αμοιβές των Μελών Διοίκησης για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανέρχονται σε €4.000,00. 
 
 
 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

Περλεπές Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 

Αθανασιάδου-Κοντογούρη Αγγέλα, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Αθανασιάδου Ειρήνη, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Αθανασιάδου Μαριέττα, Μέλος του ΔΣ 

Κορομηλάς Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
 
 
 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της  

«Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2016 και 

τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και 

τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία 

θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε 

γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Έμφαση Θέματος  

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης του Ομίλου, στην οποία γίνεται αναφορά  στις συνεχιζόμενες ενέργειες του Ομίλου με 
σκοπό την εξεύρεση πόρων για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών του αναγκών. Το γεγονός αυτό,  
υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 
αναφορικά με την ικανότητά του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Στις οικονομικές 
καταστάσεις δεν έχουν διενεργηθεί προσαρμογές στα κονδύλια των απαιτήσεων και υποχρεώσεων για 
την περίπτωση που η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι κατάλληλη. Στη γνώμη 
μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016 

 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19321 

 
 
 
 
 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Χειμάρρας 8Β 

151 25 Μαρούσι 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 107 
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Δ1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Oι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξάμηνη 
περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε την 29η Σεπτεμβρίου 
2016. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(Ποσά εκφρασμένα σε €) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.06.2016   31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  (6.1) 12.141.728,82 
 

12.508.597,06 

Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (6.2)      32.426,42 
 

38.733,22 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες (6.3) 51.000,00 
 

51.000,00 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (6.4) 714.255,00 
 

714.255,00 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

30.729,07 
 

29.715,55 

  
12.970.139,31 

 
13.342.300,83 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
    

Αποθέματα (6.5) 82.876,37 
 

125.434,74 

Εμπορικές απαιτήσεις 
 

2.379.652,63 
 

2.478.220,11 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

403.624,76 
 

532.897,98 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (6.6) 215.073,35 
 

315.084,04 

  
3.081.227,11 

 
3.451.636,87 

Σύνολο ενεργητικού  
 

16.051.366,42 
 

16.793.937,70 

 
 

  
 

  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
   

Μετοχικό κεφάλαιο  
 

7.180.584,00 
 

7.180.584,00 

Διαφορά Υπέρ το άρτιο  
 

4.832.733,68 
 

4.832.733,68 

Αποθεματικά κεφάλαια 
 

4.410.500,01 
 

4.410.500,01 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 
 

1.892.798,20 
 

1.933.978,20 

Αποτελέσματα εις νέον 
 

(14.210.590,02) 
 

(13.030.066,17) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

4.106.025,87 
 

5.327.729,72 

  
  

 
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

     
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

    
Μακροπρόθεσμα Δάνεια       (6.7) 2.609.999,30 

 
0,00 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις (6.8) 915.067,36 
 

908.837,02 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
 

692.045,66 
 

705.316,01 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 

689.467,06 
 

802.445,07 

Λοιπές Προβλέψεις 
 

40.998,30 
 

124.644,51 

  
4.947.577,68 

 
2.541.242,61 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

725.186,08 
 

837.884,26 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων (6.7) 290.000,00 
 

- 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (6.7) 3.362.727,43 
 

6.240.352,34 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 
 

189.453,29 
 

160.068,28 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (6.9) 2.430.396,06 
 

1.686.660,49 

  
6.997.762,86 

 
8.924.965,37 

Σύνολο Υποχρεώσεων   
 

11.945.340,54 
 

11.466.207,98 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   

 
16.051.366,42 

 
16.793.937,70 

και Υποχρεώσεων  

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞE ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(Ποσά εκφρασμένα σε €)  

      

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015   

Πωλήσεις (7.1) 2.626.883,86 3.151.561,67 
  

Κόστος πωλήσεων  (7.2) (2.325.582,96) (2.581.185,69) 
  

Μικτό κέρδος 
 

301.300,90 570.375,98 
  

Λοιπά έσοδα 
 

88.013,57 91.264,97 
  

Έξοδα διάθεσης 
 

(739.546,34) (720.479,41) 
  

Έξοδα διοίκησης 
 

(568.840,83) (596.298,08) 
  

Λοιπά έξοδα 
 

(41.267,99) (5.845,20) 
  

Λειτουργικές  ζημιές 
 

(960.340,69) (660.981,74) 
  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 
 

41,14 79,71 
  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.3) (197.173,11) (197.061,75) 
  

Ζημιές προ φόρων 
 

(1.157.472,66) (857.963,78) 
  

Φόρος εισοδήματος (6.8 & 7.4) (23.050,34) (5.678,26) 
  

Ζημιές μετά από φόρους 
 

(1.180.523,01) (863.642,04) 
  

Λοιπές συνολικές (ζημιές)/εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους      

Μείωση εύλογης αξίας παγίων 
 

(58.000,00) - 
   

Επίδραση φορολογίας στην μείωση της 
εύλογης αξίας  

16.820,00 - 
   

Λοιπές συνολικές ζημιές μετά από 
φόρους  

(41.180,00) 0,00 
   

Συγκεντρωτικά συνολικές ζημίες χρήσης, μετά από 
φόρους 

(1.221.703,01) (863.642,04) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.  210  5198000 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1
ης

 Ιανουαρίου – 30
ης 

 Ιουνίου 2016 

 

17 
 

 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΗΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(Ποσά εκφρασμένα σε €) 
 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας 

Αποθεματικά  
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
1.1.2015  

7.180.584,00 4.832.733,68 2.064.808,08 4.410.500,01 (11.406.869,16) 7.081.756,61 

Ζημιές περιόδου - - - - (863.642,04) (863.642,04) 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 

- - - - - - 

Συγκεντρωτικές 
συνολικές          ζημιές 
περιόδου 1/1 – 
30/6/2015 

- - - - (863.642,04 (863.642,04) 

Υπόλοιπο την 
30.06.2015 

7.180.584,00 4.832.733,68 2.064.808,08 4.410.500,01 (12.270.511,20) 6.218.114,57 

 
 
 

 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΞΑΜΗΝΗΣΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016(Ποσά εκφρασμένα σε €) 
 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας 

Αποθεματικά  
Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
1.1.2016  

7.180.584,00 4.832.733,68 1.933.978,20 4.410.500,01 (13.030.066,17) 5.327.729,72 

Ζημιές περιόδου - - - - (1.180.523,01) (1.180.523,01) 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου 

- - (41.180,00) - 
 

(41.180,00) 

Συγκεντρωτικές 
συνολικές          
ζημιές περιόδου 
1/1 – 30/6/2016 

- 0 (41.180,00) - (1.180.523,01) (1.221.703,85) 

Υπόλοιπο την 
30.06.2016 

7.180.584,00 4.832.733,68 1.892.798,20 4.410.500,01 (14.210.589,18) 4.106.025,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ 

ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 
(Ποσά εκφρασμένα σε €) 

  
1/1-30/6/2016 

 
1/1-30/6/2015 

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες     

Ζημιές προ φόρων 
 

(1.157.472,66) 
 

(857.963,7) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
    

Αποσβέσεις  
 

317.731,04 
 

355.468,12 

Προβλέψεις 
 

107.070,49 
 

147.109,12 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 
 

(83.593,00) 
 

(79.783,5) 

Κέρδος από πώληση παγίων 
   

(4.878,04) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
 

197.173,11 
 

197.061,75 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
 

(41,10) 
 

(79,70) 

Πλέον/ μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:     
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 

 
42.558,37 

 
13.886,15 

Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών 
απαιτήσεων  

127.367,34 
 

(250.729,90) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  

547.391,18 
 

747.274,89 

Μείον: 
    

Τόκοι εισπραχθέντες 
 

41,14 
 

79,71 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες   

98.225,87 
 

267.444,79 

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες     

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων   (2.556,00) 
 

(12.066,50) 

Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 
   

4.878,04 

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  
 

(2.556,00) 
 

(7.188,50) 

Ταμειακές ροές Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  444.200,00 

 
- 

Αποπληρωμές δανείων  (335.347,40) 
 

(134.944,00) 

Πληρωμές Τόκων και λοιπών 
χρηματοιοικονομικών εξόδων  

(304.533,08) 
 

(150.690,00) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

(195.680,50) 
 

(285.634,00) 

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης  

(100.010,60) 
 

(25.377,80) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
της περιόδου  

315.084,04 
 

362.177,31 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος 
της περιόδου  

215.073,35 
 

336.799,48 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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Δ2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  



Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 42 Τηλ.  210  5198000 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1
ης

 Ιανουαρίου – 30
ης 

 Ιουνίου 2016 

 

20 
 

 
1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») με ΑΡΜΑΕ 

2351/06/Β/86/23 και αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 286201000 δραστηριοποιείται στον εκδοτικό 

τομέα και συγκεκριμένα στην έκδοση ημερήσιας οικονομικής επιχειρηματικής εφημερίδας με τον 

τίτλο «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», καθώς και στον εκτυπωτικό τομέα αναλαμβάνοντας την εκτύπωση 

άλλων εφημερίδων χρησιμοποιώντας τον ιδιόκτητο εκτυπωτικό εξοπλισμό. Έχει την μορφή της 

Ανωνύμου Εταιρείας και έχει έδρα στην Αθήνα, Λένορμαν 205, Τ.Κ. 104 42, Ελλάδα. Η διάρκειά 

της εταιρείας ανέρχεται σε 50 χρόνια, δηλαδή έως το 2024. Ο όμιλος των εταιρειών της «Η 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε» (εφεξής «ο Όμιλος») δραστηριοποιείται στον 

ευρύ τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

 

Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο 

από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Την 30/06/2016 οι μέτοχοι που 

κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ήταν: 

 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

Αγγέλα Αθανασιάδου 
Κοντογούρη 

6.621.080 μετοχές 27,66% 

Ειρήνη Αθανασιάδου 6.541.443 μετοχές 27,33% 

Μαριέττα Αθανασιάδου 6.522.150 μετοχές 27,25% 

 
Η ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Ομίλου είναι www.naftemporiki.gr. Τα πληροφοριακά 

οικονομικά στοιχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.naftemporiki.gr/investors. 

 

Η Εταιρεία από το 2000 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στην Κατηγορία 

Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (κλάδος «Μέσα Ενημέρωσης-Εκδόσεις»). Από την 

01/08/2007 η Εταιρεία εκτυπώνει την εφημερίδα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 

Κορωπί Αττικής. 

 

2. Βάση παρουσίασης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 

καταστάσεων  
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

(εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική 

Πληροφόρηση».  

 

http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 

τους.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 

από τα γήπεδα και κτίρια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους. Όλα τα ποσά στις 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€»), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε 

σχέση με αυτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

 

3. Νέα Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 

 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 

προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος/ Εταιρεία 

έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

 

 ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις τους και θα βοηθήσει σε 

ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στα ΔΠΧΑ 

μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της πληροφόρησης που είναι 

διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν έκανε χρήση της επιλογής αυτής. 

 

 ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις  (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν 

περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των 

πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις 

του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. 

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και 

το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται 
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με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν προέβει σε σημαντικές αλλαγές 

στην παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων. 

 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια 

και του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές 

ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης (της οποίας το 

περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που καταναλώνονται 

μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που 

δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η νέα τροποποίηση δεν  

έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 

 ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): Λογιστικοποίηση απόκτησης 

συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε 

κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη 

λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί 

επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τις 

αποκτήσεις αυτές. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου. 

 

 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή 

τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η 

απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό 

των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων 

που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. Η τροποποίηση αυτή δεν 

έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο 

είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 

 ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση 

αυτή τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 

αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που 

προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το 

ενδεχόμενο αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην 

καθαρή θέση, μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά Μέσα.  

 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική 

οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των 

κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα 

θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν 

πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.  

 ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση 

συμπεράσματος του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η 

τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα 

επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν 

υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, 

εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.  

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο 

ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται 

κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.  

 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην 

αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της αναφέρουσας 

οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας.  

 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του 

προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής 

αξίας.  
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 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο 

είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι παρακάτω 

τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) 

δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του 

αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων 

του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης 

δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 

 ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει 

ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον 

συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αξιολόγηση  της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων 

αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα 

όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας 

εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια 

των κρατικών ομολόγων. 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται 

στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση 

κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους 

και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες 

δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση 

οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

 

Β) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 

περίοδο και η Εταιρεία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
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 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα – Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 

συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ 

39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 

του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, 

απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 

πρότυπο αυτό. Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της επίδρασης του 

προτύπου. 

 

 

 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται 

για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), 

ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου 

θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την 

πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν 

παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα 

απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου 

των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων 

και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 

πρότυπο αυτό. Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της επίδρασης του 

προτύπου. 

 

 ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν 

οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα 

από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων 

απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) 

των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή 

εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και 

πρόσθετες διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. 
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Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που 

εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Οι αποσαφηνίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της 

επίδρασης του προτύπου. 

 

 ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, 

παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι 

για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι 

μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες 

εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται στο 

στάδιο αξιολόγησης της επίδρασης του προτύπου. 

 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 

της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων 

του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 

κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 

ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια 

θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία 

αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την 

ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του 

για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές 

δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους 
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που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το 

λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν η 

οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες για 

φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους 

χρεωστικούς τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Η Διοίκηση του 

Ομίλου εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία 

Γνωστοποιήσεων 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 

γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη 

ταμειακής φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 

απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β) 

παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των 

υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων 

όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία 

διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από  διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή 

που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα 

επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και υποθέσεις 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές σχετικά με 

την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα 

με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι 

υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 

γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την 

Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες 

με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.  

 

5. Συνέχιση δραστηριότητας 
 

Κατά την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016, ο Όμιλος συνέχισε να σημειώνει ζημιές. Με 

την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου εντός του 2013 επήλθε η άρση της υποχρέωσης 

δημοσίευσης των εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες κάθε είδους στην περίπτωση εταιρειών με 

διαδικτυακό τόπο που προβλέπονταν από τον ΚΝ2190/1920. Το γεγονός αυτό επέφερε 

σημαντική μείωση στα έσοδά του Ομίλου από δημοσιεύσεις κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ η 

πτώση συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Ο Όμιλος προσπάθησε να μειώσει την 

επίδραση που είχε η απώλεια των εσόδων στην κερδοφορία του μέσω περικοπών σε γενικά 

έξοδα καθώς και στο κόστος μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος προέβη σε σημαντική μείωση 

του κόστους μισθοδοσίας κατά την διάρκεια των ετών 2014 και 2015 ενώ, η γενικότερη 

διαδικασία μείωσης των εξόδων συνεχίζεται και το 2016.  

Λόγω των συνεχόμενων ζημιών τα τελευταία έτη έχει προκύψει ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης 

που οφείλεται στο τραπεζικό δανεισμό ο οποίος κατά την προηγούμενη χρήση 2015 ήταν στο 

σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Εντός του 2016 επήλθε συμφωνία με την κύρια δανείστρια 

τράπεζα για παράταση της πληρωμής σε μέρος του δανεισμού της καθιστώντας ποσό 2,6εκ ευρώ 

σε μακροπρόθεσμο, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τροποποίηση της αποπληρωμής των 

λοιπών υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.  Επιπλέον , η διοίκηση του ομίλου προτίθεται να 

καλύψει περαιτέρω την ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης μέσω λήψης πρόσθετου τραπεζικού 

δανεισμού ή/και μέσω της εκποίησης μέρους της ακίνητης και λοιπής περιουσίας του. Ήδη ο 

Όμιλος είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εκποίηση τμήματος της ακίνητης του 

περιουσίας, η οποία δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία του. Σε περίπτωση που η 

εκποίηση αυτή ολοκληρωθεί, ο Όμιλος με την είσπραξη από την πώληση αυτή θα αποπληρώσει 

μέρος του δανείου που έχει ληφθεί με προσημείωση του συγκεκριμένου οικοπέδου ποσού 

περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί 
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μέχρι και σήμερα. Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος επιπρόσθετος δανεισμός αναληφθεί ή 

ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκποίησης, ο Όμιλος θα μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του 

για τουλάχιστον δώδεκα μήνες από σήμερα.  

Το γεγονός της αύξησης των ζημιών, του ότι μέρος του δανεισμού παραμένει ως βραχυπρόθεσμη 

υποχρέωση καθώς και ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατηρούν το δικαίωμα ανάκτησης 

του υπάρχοντος δανεισμού υποδηλώνεται η ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία μπορεί να 

εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του.  

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεκτιμώντας τα ανωτέρω θεωρεί ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί η 

εκποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας της και η λήψη νέου πρόσθετου δανεισμού και έτσι να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί στη βάση 

της συνέχισης των δραστηριοτήτων του. Ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις δεν 

περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή 

άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει 

ομαλά τις δραστηριότητες του. 

 

6. Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης οικονομικής Θέσης 

6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 οι συνολικές επενδύσεις σε 

ενσώματα πάγια του Ομίλου ανήλθαν σε  €2.556,00 (31η Δεκεμβρίου 2015 € 16.280,21) . Την 

30/6/2016 εγινε προβλεψη απομείωσης της ευλογης αξιας των γηπέδων κα των κτιριων η οποία 

καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων 

και ετσι τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό των €41.180,00. 

 

Επί των ακινήτων του Ομίλου αξίας Ευρώ 11.980.076,97 υφίστανται οι παρακάτω 

προσημειώσεις υποθήκης: 

 

1) Υπέρ της Τράπεζας Eurobank ποσό προσημείωσης Α’ Τάξης 3 εκατομμυρίων ευρώ επί του 

ακινήτου της εταιρείας επί της οδού  Λένορμαν. Επίσης υπέρ της ίδιας τράπεζας υπάρχει 

προσημείωση Α’ Τάξης επί του ακινήτου στην Παιανία για το ποσό των 1,8 εκατομμυρίων 

ευρώ καθώς και επί του ακινήτου στο Κορωπί για το ποσό των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

2) Επί της ιδιοκτησίας της εταιρείας που περιήλθε σε αυτήν με την απορρόφηση της 

εταιρείας «Γραφικές Τέχνες – Αφοί Αθανασιάδη Α.Ε.» φαίνεται εγγεγραμμένη υποθήκη 

ποσού 100.000 δραχμών (293,47 ευρώ) υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλαδος. 
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6.2 Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 

σε ασώματα πάγια του Ομίλου (31 Δεκεμβρίου 2015 € 9.625,00). 

6.3 Αποκτήσεις / Πωλήσεις επιχειρήσεων  

Το 2012, η Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ (εφεξής 

“PESTAOLA”), η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς blog τεχνολογίας pestaola.gr. Η κίνηση 

αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξή ενός νέου τομέα ενημερωτικής δραστηριότητας που αποφάσισε 

και άρχισε να υλοποιεί η Εταιρεία, επεκτείνοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της στο 

χώρο των νέων Μέσων. Από τις 14 Μαρτίου 2014, η εταιρεία κατέχει το 100% των εταιρικών 

μεριδίων της Pestaola, αφού αγόρασε 128 εταιρικά μερίδια, αξίας € 3.840,00 που ανήκαν σε 

άλλους εταίρους και μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Με τη νέα της δραστηριότητα η 

Εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία που διαθέτει και τη μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο των 

new media (naftemporiki.gr, clickatlife.gr). Στόχος της επιχείρησης είναι να συμβάλει στην 

συνεχή αναβάθμιση του περιεχομένου του site . Το υπόλοιπο που εμφανίζεται στο κονδύλι 

«Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες» της 30ης Ιουνίου 2016 αφορά στο τμήμα του μετοχικού 

κεφαλαίου που κατέβαλε η Εταιρεία για την ίδρυση της PESTAOLA και στην καταβολή μετρητών 

στον πρώην μέτοχο για την απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.  

6.4 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία  

  

 

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τόσο την 30 Ιουνίου 2016  

όσο και την 31 Δεκεμβρίου 2015 αφορούν συμμετοχή ποσού € 714.255,00 στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού 

Τύπου ΕΥΡΩΠΗ (εφεξής, «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.») με ποσοστό συμμετοχής 5,90%.  

Η συμμετοχή στην «ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.», έγινε με σκοπό την επίτευξη προσφορότερων όρων διανομής 

της εφημερίδας, μέσω σχετικών συνεργιών από τη συμμετοχή της Εταιρείας στο εν λόγω 

Πρακτορείο, το οποίο και διαθέτει μεγάλο δίκτυο σημείων πώλησης και άριστο μηχανογραφικό 

εξοπλισμό, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω των περιπτέρων, 

στη μείωση των επιστρεφόμενων εφημερίδων και στη μείωση του κόστους διακίνησης των 

εφημερίδων προς τους συνδρομητές της επαρχίας. Η εταιρεία λόγω των ωφελειών αυτών που 

επιτυγχάνονται από την διακράτηση της συμμετοχής αυτής, δεν έχει την πρόθεση να πουλήσει 

το μερίδιο της στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. 

 
30.06.2016 31.12.2015 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 
 

Μη εισηγμένες μετοχές 714.255,00 714.255,00 

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 714.255,00 714.255,00 
Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 714.255,00 714.255,00 
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H «Ευρώπη Α.Ε.» είναι μη εισηγμένη εταιρεία. Η αποτίμηση μη εισηγμένων μετοχών γίνεται 

βάσει διαφόρων μεθόδων αποτίμησης, όπως η μέθοδος των προεξοφλημένων μελλοντικών 

ταμειακών ροών ή η χρήση στοιχείων παρόμοιων τρεχουσών συναλλαγών και η χρήση της 

τρέχουσας εύλογης αξίας ενός άλλου στοιχείου που είναι κατά σημαντικό βαθμό το ίδιο. Εξαιτίας 

του γεγονότος ότι οι άνωθι μέθοδοι αποτίμησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν, η συμμετοχή 

στην «Ευρώπη Α.Ε» αποτιμάται στο κόστος κτήσεως με έλεγχο απομείωσης καθώς η εύλογη 

αξία δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

6.5 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 
 

 
 30.06.2016 31.12.2015 

   

Αποθέματα Λήξης  116.115,26 158.673,63 

Προβλέψεις για βραδέως κινούμενα 
αποθέματα (33.238,89) (33.238,89) 

Σύνολο 82.876,37 125.434.74 

 

 

6.6 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

 
30.06.2016 31.12.2015 

   

Ταμειακά Διαθέσιμα  84.760,57 83.775,41 

Καταθέσεις όψεως 130.312,78 231.308,63 

Σύνολο 215.073,35 315.084,04 
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6.7 Λήψεις και αποπληρωμές δανείων 

 Τα δάνεια του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 30.06.2016 31.12.2015 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια   
Τράπεζα EUROBANK 2.609.999,30  
Σύνολο 2.609.999,30 - 
   
Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμων Δανείων   
Τράπεζα EUROBANK 290.000,00 - 
Σύνολο 290.000,00 - 
   
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια   
Τράπεζα ALPHA 137.501,13 169.856,18 
Τράπεζα EUROBANK 3.225.226,30 6.070.496,16 
Σύνολο 3.362.727,42 6.240.352,34 

   

Σύνολο Βραχυπρόθεσμου 
Δανεισμού 

3.652.727,42 6.240.352,34 

Συνολο Δανείων  6.262.726,72 6.240.352,34 

Στις 23 Φεβρουαρίου του έτους 2016 η εταιρεία έχει συνάψει τροποποιητικές συμβάσεις με την 

Τράπεζα Eurobank αναφορικά για την παράταση ληκτικότητας των δανείων που απεικονίζονται 

στις 31.12.2015 στο βραχυπρόθεσμο μέρος του παραπάνω πίνακα . Ειδικότερα ποσό δανείου 

προς την Eurobank το οποίο ανέρχεται σε € 2.899 εκ. θα αποπληρωθει σε 10 ισόποσες 

εξαμηνιαίες δόσεις έως το 27/7/2021 με πρώτη καταβολή κεφαλαίου και τόκων στις 27/1/2017 

συνολικού ποσού € 290.000. Η περίοδος εκτοκισμού θα είναι έξι μηνών με κυμαινόμενο επιτόκιο 

euribor όπως αυτό ανακοινώνεται από την ημέρα καθορισμού επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή 

Κετνρική Τράπεζα. Το υπολοιπο μέρος των δανείων τροποποιήθηκε επίσης με αύξηση 

πιστώσεως κατά 500 χιλ και μετατροπής σε αλληλόχρεο λογαριασμό. 

Επίσης, από το 2014, ο Όμιλος έχει επέλθει σε συμφωνία με Alpha Bank για αλληλόχρεο 

λογαριασμό ποσού 250.000,00 ευρώ. Για τη λήψη του δανείου αυτού, η Εταιρεία ενεχυριάζει 

επιταγές πελατείας. Το υπόλοιπο του δανείου κατά την 30η Ιουνίου 2016 ανέρχεται σε 

137.501,13 ευρώ. 

6.8 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 
30.06.2016 31.12.2015 

Από αποζημίωση προσωπικού 
200.693,25 204.541,65 

Από πρόβλεψη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 

ασφαλιστικά ταμεία 
133.167,20 

 
123.153,49 

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων και από 

διαφορά αποσβέσεων 
(1.248.927,81) (1.236.532,16) 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (915.067,36) (908.837,02) 
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.12.2015 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΣ
ΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΏΝ 

ΕΣΟΔΩΝ   

ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΩΣ
ΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
30.06.2016 

Από αποζημίωση προσωπικού 204.541,65 -3.848,40 - 200.693,24 

Από πρόβλεψη ληξιπρόθεσμων 

οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία 
123.153,49 10.013,71 - 133.167,20 

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και 

κτιρίων και από αποσβέσεις 

κτιρίων 

(1.236.532,16) (29.215,65) 16.820,00 (1.248.927,80) 

Σύνολο αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων 
(908.837,02) 23.050,34 (16.820,00) (915.067,36) 

 

6.9 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 

 30.06.2016 31.12.2015 

Έσοδα επομένων χρήσεων 210.969,84 144.420,84 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 459.197,25 470.163,18 

Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 827.859,14 430.549,35 

Δεδουλευμένα έξοδα 
274.517,53 189.523,28 

Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ 17.682,19 81.600,29 

Μερίσματα πληρωτέα - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 640.170,11 370.403,55 

Σύνολο 2.430.396,06 1.686.660,49 
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Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  έχουν επιβαρυνθεί εντός της χρήσεως κατά € 

459.197,25 για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ, ΤΑΤΑ, ΤΣΠΕΑΘ) 

καθώς και για λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις (ΦΜΥ, ΦΠΑ Εισφορα Αλληλεγγύης) κατά το 

ποσό  € 943.568,90. Μέρος των παραπάνω οφειλών είχαν υπαχθεί σε ρυθμίσεις εντος του 2015 

και αρχές του 2016.Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από τον 

Μάιο του 2016 και δεν έχουν καταβληθεί. Ο Όμιλος στο τέλος Σεπτέμβριου του 2016 αιτήθηκε 

και υπάχθηκε σε νέες ρυθμισεις για τις οφειλές προς ασφαλιστικές οργανισμούς με πρόγραμμα 

καταβολής 12 μηνιαίων δόσεων αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2016, ενώ είναι σε 

διαδικασία ρύθμισης για τις λοιπές φορολογικές υποχρέωσεις.  

 

7.Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων 

7.1 Πωλήσεις  

Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 

  1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015 

Πωλήσεις εφημερίδων μέσω πρακτορείων 99.408,90 114.031,81 

Συνδρομές εφημερίδας 648.984,84 846.455,05 

Πωλήσεις εφημερίδας μέσω γραφείων 59,91 157,18 

Έσοδα από δημοσιεύσεις 1.196.401,45 1.328.215,59 

Εκτυπώσεις εντύπων 400.785,15 557.502,30 

Πωλήσεις βιβλίων 142,59 392,67 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού 15.806,02 32.329,34 

Πωλήσεις υπηρεσιών ενημέρωσης  1771,35 - 

Έσοδα συνεδρίων 171.170,72 214.693,23 

Χορηγίες 47.191,00 - 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 45.161,00 57.084,50 

Λοιπά - 700,00 

Σύνολο 2.626.883,86 3.151.561,67 

 
α)  Οι πωλήσεις του Ομίλου πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος και θεωρούνται ως ένας 

γεωγραφικός τομέας. 

β)  Οι πωλήσεις του Ομίλου αφορούν κατά κύριο λόγο προϊόντα εκδοτικής και εκτυπωτικής 

δραστηριότητας.  
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7.2 Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων έχει ως εξής: 

  1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.169.170,58 1.174.610,68 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 211.184,80 258.885,53 

Παροχές τρίτων 131.221,55 137.799,28 

Φόροι – τέλη 11.642,45 10.752,18 

Διάφορα έξοδα 109.345,65 112.686,01 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων  295.763,31 321.948,01 

Αναλώσεις υλικών 297.794,78 440.710,88 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 99.459,84 123.793,12 

Σύνολο 2.325.582,96 2.581.185,69 

 
 

7.3 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
 1.1-30.6.2016 1.1-30.6.2015 
Τόκοι και συναφή έξοδα 179.920,39 194.652,24 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 17.252,72 2.409,51 
Σύνολο 197.173,11 197.061,75 

 

7.4 Φόρος εισοδήματος   

 

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ο νόμιμος συντελεστής φόρου εισοδήματος για την 

εταιρεία ισούται με  29%. Ο φόρος εισοδήματος που έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα της 

περιόδου αφορά στο αναβαλλόμενο φορολογικό έξοδο (Σημείωση 6.8).  

 

7.5 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα πριν και μετά από φόρους 

των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2016 και 

2016 καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών τομέων κατά την 30η Ιουνίου 2016 

και 31η Δεκεμβρίου 2015. 
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01.01-
30.06.2016 

01.01-
30.06.2015 

Πωλήσεις       

Εκδοτικός τομέας   1.946.626,45 2.288.859,63 

Εκτυπωτικός τομέας   400.785,15 557.502,30 

Μη κατανεμημένα   279.472,26 305.199,74 

Σύνολο   2.626.883,86 3.151.561,67 

        

Κέρδη προ φόρων       

Εκδοτικός τομέας   -1.385.472,01 -994.310,97 

Εκτυπωτικός τομέας   51.805,74 62.665,54 

Μη κατανεμημένα   176.193,61 73.681,65 

Σύνολο   -1.157.472,66 -857.963,78 

        

Κέρδη μετά φόρων       

Εκδοτικός τομέας   -1.402.953,33 -994.310,97 

Εκτυπωτικός τομέας   49.337,73 62.665,54 

Μη κατανεμημένα   173.092,61 68.003,39 

Σύνολο   -1.180.523,01 -863.642,04 

        

    30.06.2015 31.12.2015 

Περιουσιακά στοιχεία       

Εκδοτικός τομέας   8.671.771,01 8.937.587,36 

Εκτυπωτικός τομέας   3.502.384,23 3.609.742,92 

Μη κατανεμημένα   795.984,07 794.970,55 

Σύνολο   12.970.139,31 13.342.300,83 

 

 

8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη    

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια 

λειτουργίας της εταιρείας και αφορούν κατά κύριο λόγο λειτουργικές δραστηριότητες. 

 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. 

α) Συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες 

 
31.12.2015 

Ενοίκιο εκμίσθωσης χώρου από Ναυτεμπορική στη Pestaola 1.200,00 

Απαίτηση Ναυτεμπορικής από Pestaola 44.326,97 
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30.06.2016 

Ενοίκιο εκμίσθωσης χώρου από Ναυτεμπορική στη Pestaola 600,00 

Απαίτηση Ναυτεμπορικής από Pestaola 44.254,16 

 

 
β) Συναλλαγές και υποχρεώσεις με μέλη της Διοίκησης και μέλη οικογενειών 

τους 1/1-30/6/2016  
 

 30.06.2016 31.12.2015 
Συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και μέλη 
οικογενειών τους  18.204,40 30.799,96 
Υποχρεώσεις προς τα  μέλη της Διοίκησης και 
προς τα μέλη οικογενειών τους  4.876,29 9.806,62 

 

 
γ) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 1/1-30/6/2016 

  
 H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. ιγ παρέλειψε την ανωτέρω πληροφορία καθώς βάσει 
αυτής καθίσταται δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως. 
 

 
δ) Αμοιβές μελών Διοίκησης για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/6/2016  

  
Οι  αμοιβές των μελών Διοίκησης για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και του 2015 

ανέρχονται σε € 4.000,00 
 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Περλεπές Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
Αθανασιάδου-Κοντογούρη Αγγέλα, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Αθανασιάδου Ειρήνη, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Αθανασιάδου Μαριέττα, Μέλος του ΔΣ 
Κορομηλάς Γεώργιος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

 

9.Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
α) Εκκρεμοδικίες 

 
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της νομικού συμβούλου του Ομίλου υπάρχουν επίδικες ή υπό 

διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων κατά του Ομίλου συνολικού ποσού € 

199.383,32, οι οποίες δεν κρίνονται σημαντικές για τον Όμιλο και για τις οποίες η Διοίκηση 

εκτιμά ότι θα υπάρχει θετική έκβαση υπέρ του Ομίλου.  

 

β) Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις. 
 

Την 30η Ιουνίου του 2016 η Εταιρεία είχε συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για ενοικίαση 

οχημάτων που λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το 2018. Τα έξοδα ενοικίασης που 
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περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 και 

2015 ανέρχονται σε €  50.442,97  και € 48.979,74 αντίστοιχα. 

Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής 

μίσθωσης την 30η Ιουνίου 2016 έχουν ως εξής: 

 

 

 
30.06.2016 31.12.2015 

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις   
μέχρι 1 έτος  89.148,53 69.453,35 
1 έτος έως 4 έτη  39.441,92 18.774,81 

 
128.590,45 88.228,16 

 

10. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 

 
Εκτός της αναφοράς που γίνεται στην σημείωση 6.9, δεν υπήρξαν περαιτέρω σημαντικά 
γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς. 
 

 
 

Αθήνα, 29/9/2016 
 

Πρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος  

Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος  

 
 
 

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου Αγγέλα Γ. Κοντογούρη  

Α.Τ. Χ- 217838 Α.Τ. Ν-154872 

  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 
 
 

Διονύσιος Α. Γουσέτης Κωνσταντίνος Γ. Καψιώτης 

Α.Τ. ΑΕ-518679 Α.Τ. ΑΚ-595748  

 
 
 
 
 
  

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                                                                                         30.06.2016                                     31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                          
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                                          12.141.728,82                                 12.508.597,06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                                                                  32.426,42                                        38.733,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                795.984,07                                      794.970,55
Αποθέματα                                                                                                           82.876,37                                      125.434,74
Απαιτήσεις από πελάτες                                                                                  2.379.652,63                                   2.478.220,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                     618.698,11                                        847.982,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                              16.051.366,42                                   16.793.937,70
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                                         7.180.584,00                                   7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                                     -3.074.558,13                                   -1.852.854,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)                                       4.106.025,87                                   5.327.729,72
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)                                                                    ````````````````````―                                  ````````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)                                                           4.106.025,87                                   5.327.729,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                    2.609.999,30                                                      _

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                       2.337.578,38                                   2.541.242,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                     3.652.727,43                                   6.240.352,34
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                              3.345.035,44                                     2.684.613,03
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)                                                                             11.945.340,55                                   11.466.207,98
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)                        16.051.366,42                                   16.793.937,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

H NAYTEMΠOPIKH – Π. AΘANAΣIAΔHΣ & ΣIA A.E.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000286201000 

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα - Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως, στον αναγνώστη, 
πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.-30.06.2016 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές

Καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 01.01 - 31.12.2015. 
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το φορολογικό έτος 2009. Για τα φορολογικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 η εταιρεία έχει ενταχθεί στον φορολογικό

έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Σημειώνεται ότι για τα φορολογικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014
και 2015 οι εκδοθείσες από τους νομίμους ελεγκτές σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι χωρίς επιφύλαξη. Η θυγατρική εταιρεία «PESTAOLA MEDIA
MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για το φορολογικό έτος 27/4/2012 - 31/12/2013, 2014 και 2015.

3. Tον Μάρτιο του 2014 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά των υπολοίπων 128 εταιρικών μεριδίων της θυγατρικής εταιρείας «PESTAOLA MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΠΕ», καταβάλλοντας συνολικό ποσό 3.840 ευρώ και με τον τρόπο αυτό κατέστη η μοναδική εταίρος της ως άνω εταιρείας (100,00% συμμετοχή επί του εταιρικού
κεφαλαίου) η οποία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

4. Την 31η Δεκεμβρίου του 2015, η εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτηρίων, τα οποία αποτιμά με τη μέθοδο της εύλογης αξίας. Από
την αποτίμηση αυτή προέκυψαν απομειώσεις της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτηρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω της κατάστασης
συνολικών εισοδημάτων, καθώς και μεταβολές που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης στα Λοιπά Εξοδα ως εξής: α) Τα Αποτελέσματα προ φόρων ωφελήθηκαν
με το ποσό των 6.537,15 ευρώ και β) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 66.565,08 ευρώ. Σύνολο 60.027,93 ευρώ. Την 30/6/2016 έγινε πρόβλεψη
απομείωσης της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτηρίων η οποία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων και έτσι
τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό των € 41.180,00.

5. Οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της

εταιρείας.
7. Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 6.600.293,47 ευρώ. 

8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Ιουνίου 2016 για την εταιρεία είναι 163 άτομα, ενώ την 30ή Ιουνίου 2015 ήταν 158 άτομα.
9. Η εταιρεία κατά την 30ή Ιουνίου 2016 δεν κατείχε Ίδιες Μετοχές.
10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη

της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
                                                                                                                                                                                                                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Έσοδα                                                                                                                                                                                                                      600,00
β. Εξοδα                                                                                                                                                                                                                                _

γ. Απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                            44.254,16
δ. Υποχρεώσεις                                                                                                                                                                                                                      _

ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης                                                                                                           18.204,40
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                                                                                                          _

ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                                                                                            4.876,29

11. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της Εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 692,06 χιλ. € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 2.135,69 χιλ. € πρόβλεψη
για επισφαλείς απαιτήσεις, γ) 21,02 χιλ. € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και δ) λοιπές έκτακτες προβλέψεις 19,98 χιλ. €

12. Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελεγκτών αφορά το ενδεχόμενο ανεπάρκειας κίνησης κεφαλαίου για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ επιπλέον υφίσταται αβεβαιότητα
που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.

13. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2016.

ΑΘΗΝΑ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                    O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                          EIPHNH Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ                                                      ΑΓΓΕΛΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ                                                                                     ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
                                     A.T. Χ-217838                                                                                       A.T. Ν-154872                                                                                                                       A.T. ΑΕ-518679                                                                                  Α.Τ. ΑΚ-595748

                                                                                                                                                      (Έμμεση μέθοδος)                           
                                                                                                                        01.01 - 30.06.2016                           01.01 - 30.06.2015
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                          -1.157.472,66                                            -857.963,78
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις                                                                                                              317.731,04                                             355.468,12
Προβλέψεις                                                                                                             107.070,49                                             147.109,12
Έσοδα από επιχορηγήσεις                                                                                      -83.593,00                                              -79.783,51
Κέρδος από πώληση παγίου                                                                                              0,00                                                -4.878,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                       197.173,11                                             197.061,75
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                               -41,14                                                     -79,71

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                                                                               42.558,37                                               13.886,15
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                                                                              127.367,34                                            -250.729,91
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                                             547.391,18                                             747.274,89
Πλέον:
Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                        41,14                                                         79,71
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                                                    98.225,87                                               267.444,79

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων                                                                       -2.556,00                                              -12.066,59
Πώληση ενσώματων παγίων                                                                                              0,00                                                  4.878,04
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                                                     -2.556,00                                                  -7.188,55

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                                444.200,00                                                        0,00
Eξοφλήσεις δανείων                                                                                              -335.347,48                                            -134.944,07
Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων                                 -304.533,08                                              -150.690,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                                           -195.680,56                                              -285.634,07
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)                                                                     -100.010,69                                                -25.377,83
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου                                      315.084,04                                           362.177,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου                                         215.073,35                                               336.799,48

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:                                                                                                        Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/
                                                                                                                                                           Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ./Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.
Διεύθυνση διαδικτύου:                                                                                                                      http://www.naftemporiki.gr/investors
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                                                                                    Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 
                                                                                                                                                           Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου, σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 
                                                                                                                                                           Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, μη Εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                           Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                           Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                           Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:                   29 Σεπτεμβρίου 2016
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:                                                                                                         Καπλάνης Bασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321)
Ελεγκτική Εταιρεία:                                                                                                                           EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου:                                                                                                                   Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

                                                                                          Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
                                                                                                              01.01 - 30.06.2016                                        01.01 - 30.06.2015
Κύκλος εργασιών                                                                                           2.626.883,86                                               3.151.561,67
Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                                                                      301.300,90                                                  570.375,98
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                      -960.340,70                                                 -665.859,78
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων                                                                        -1.157.472,66                                                 -857.963,78
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A)                                                      -1.180.523,01                                                -863.642,04

- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                    -1.180.523,01                                                 -863.642,04
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                            0,00                                                                  0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                                    -41.180,00                                                            0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β)                                                                         -1.221.703,01                                                  -863.642,04

- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                    -1.221.703,01                                                 -863.642,04
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                            0,00                                                                  0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €)                                                                                       -0,0510                                                                -0,0361
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                         -726.202,66                                                -390.175,17

                                                                                                         ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                         30.06.2016                                                 30.06.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)                                                       5.327.729,72                                              7.081.756,61
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                                        -1.180.523,01                                                 -863.642,04
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης από αποτίμηση παγίων                            -41.180,00                                                            0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)                                                          4.106.025,87                                                 6.218.114,57
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