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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 οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.»,. για την περίοδο 01.01.2012 έως 30.06.2012 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 καθώς και της συγγενούς εταιρείας η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 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 01.01.2012 έως 30.06.2012 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται, βάσει της παραγράφου 6 του 
άρθρου 5 του ν.3556/07. 

 
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 
 
 
 

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 1/1-30/6/2012 
 
 
 

Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρονική περίοδο 
01.01.2012 έως 30.06.2012 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 2012 (1/7-31/12/2012). 

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

 
Απολογισμός A’ Eξαμήνου 2012 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 
13,10% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Αυτό οφείλεται αφενός στην 
μείωση των διαφημιστικών εσόδων και αφετέρου στη μείωση των καθαρών 
εσόδων από τις οικονομικές δημοσιεύσεις των Εταιρειών λόγω της κρίσης που 
επιτείνει τον ανταγωνισμό. 

 
Τα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 5,89% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε 877,25 χιλ ευρώ από 932,17 χιλ ευρώ. 

Τα έξοδα διάθεσης είναι μειωμένα κατά 20,70% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο και ανήλθαν σε 1.045,32 χιλ ευρώ από 1.318,13χιλ ευρώ. 

Το  Χρηματοοικονομικό Κόστος της περιόδου αυξήθηκε κατά 62,96% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2011 και εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα 
Ανέρχεται δε σε 77,38 χιλ. ευρώ έναντι 47,48 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 
του 2011. 

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές και απολαβές προσωπικού αποτελούν το 57,64% του 
συνόλου των εξόδωνστις 30 Ιουνίου 2012.  

Κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους,  η μέση πίστωση προς τους 
πελάτες ανήλθε στις 120 ημέρες έναντι 135 ημερών το 2011. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα κλίμα 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 
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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. 
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  

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-
Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.",  που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2012 
παρόντες ήταν δέκα (10) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 20.908.673 μετοχές, δηλαδή 
ποσοστό 87,35% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική 
Συνέλευση αυτή αποφάσισε: 
 
1. Την  έγκριση των  Ετήσιων Οικονομικών  Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 
έως 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, 
μετοχές 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673). 
 
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 
1.1.2011 έως 31.12.2011. (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 
20.908.673  σε σύνολο 20.908.673). 
 
3. Την  εκλογή  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  και αναπληρωτών αυτών για τη 
χρήση 2012 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. 
Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξελέγη ο ο κ.Βασίλειος 
Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. 
Χρήστος Πελεντρίδης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 17831). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο 
ποσό των 29.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ.(Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, 
μετοχές 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673). 
 
4. Την έγκριση  των  αμοιβών  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1.1.2011 έως 31.12.2011  κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του 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 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673) 



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

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1ης Ιανουαρίου – 30ης  Ιουνίου 2012 
 

 8 

 
5. Την  Προέγκριση των  αμοιβών  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως 
ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000€) ευρώ ως αμοιβή του 
νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά. (Ποσοστό έγκρισης 
100% των παρισταμένων,  μετοχές 20.908.673 σε σύνολο 20.908.673). 
 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ, η 
οποία είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς blog τεχνολογίας pestaola.gr.  

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη ενός νέου τομέα διαδικτυακής ενημέρωσης που 
αποφάσισε και άρχισε να υλοποιεί η Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 
επεκτείνοντας την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο των νέων Μέσων.  

Στην PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ, η οποία δημιουργήθηκε από κοινού με τον δημιουργό του 
pestaola.gr ( www.pestaola.gr ) , η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διατηρεί πλειοψηφικό πακέτο.  

Μέσω του νέου εταιρικού σχήματος η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει την ευθύνη της διαχείρισης 
του pestaola.gr, ενώ το εμπορικό της τμήμα αναλαμβάνει την εμπορική εκμετάλλευση 
του blog. 

Με τη νέα της δραστηριότητα η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ αξιοποιεί την τεχνογνωσία που 
διαθέτει και τη μακρόχρονη εμπειρία της στο χώρο των new media 
(naftemporiki.gr, clickatlife.gr). Στόχος είναι η αναβάθμιση του περιεχομένου του 
blog μέσω της διεύρυνσης του περιεχομένου του και μετατροπή του σε site 
τεχνολογίας. Η μηνιαία επισκεψιμότητα του blog ανέρχεται σήμερα σε 160.000 
περίπου μοναδικούς επισκέπτες. 
 

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 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.  

 

http://www.pestaola.gr/�
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- 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 συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 
πιστώσεων. Η Εταιρεία  ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 
καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τη σύνθεση των 
συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να 
δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν 
πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες 
διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία, 
είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών 
διαθεσίμων. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών 
εισροών. 

 
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 Εταιρείας. Για τη διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων η Εταιρεία 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα τα οποία κατωτέρω περιγράφονται. 
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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 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   
 

 
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. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
  

     
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. 
 
α) Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1-30/6/2012 

Π
 Ω

 Λ
 Η

 T
 Η

 Σ
 

Α Γ Ο Ρ Α Σ T Η Σ 

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
- 345,29 - 345,29 

ΕΡΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

- - - - 

PESTAOLA ΕΠΕ - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ - 345,29 - 345,29 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2012 

Α 
Π

 Α
 Ι 

T 
Η

 Σ
 Η

 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η 
  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
- 1.217,24 300,00 1.517,24 

ΕΡΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

- - - - 

PESTAOLA ΕΠΕ - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ - 1.217,24 300,00 1.517,24 

 
β) Συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και μέλη οικογενειών τους 1/1-30/6/2012 4.839,97 

 
γ) Υποχρεώσεις προς τα  μέλη της Διοίκησης και προς τα μέλη οικογενειών τους την 30/6/2012 4.710,02 

 
δ) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 1/1-30/6/2012  

 
H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. 1ιγ του Ν.2190/ 1920 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 1/1-30/6/2012 4.000,00 
 

 
 
 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
 
Προς τους μετόχους της «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» 
 
Εισαγωγή 
 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 
2012 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων 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. 
 
  



 

 

 
 
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. 
 
 

Μεταμόρφωση, 30 Αυγούστου 2012 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 20411 

 
 
 

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
11o χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 

144 51 Μεταμόρφωση 
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 2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε την 28η Αυγούστου 
2012. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012  
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 30.06.2012  31.12.2011  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  (6.1) 16.838.560,94  17.200.781,12  

Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (6.2) 91.089,74  110.210,22  

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες (6.3) 3.060,00  -  

Συμμετοχές  σε συγγενείς εταιρείες  521.385,06  481.491,44  
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία (6.4) 714.255,00  714.255,00 

 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  31.014,68  33.570,80 

 

  18.199.365,42  18.540.308,58  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα  275.552,88  312.008,61  

Εμπορικές απαιτήσεις  7.037.601,08  6.260.161,65  

Λοιπές απαιτήσεις  1.598.330,26  1.567.430,80  
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (6.4) 

23.309,71  25.202,81 
 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (6.5) 855.681,91  942.393,56  

  
9.790.475,84  9.107.197,43 

 

Σύνολο ενεργητικού   27.989.841,26  27.647.506,01  

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  5.333.860,07  5.333.860,07  

Αποθεματικά εύλογης αξίας  2.960.102,42  2.960.102,42  

Αποτελέσματα εις νέον  (2.031.757,60)  (1.677.168,05)  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  18.275.522,57  18.630.112,12  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα Δάνεια (6.6) -  140.505,46  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις (6.7) 633.133,03  637.229,75  

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  1.087.861,82  1.192.778,24  

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  1.252.841,90  1.330.206,84  

Λοιπές Προβλέψεις  21.021,76  21.021,76  

  2.994.858,51  3.321.742,05  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές υποχρεώσεις  1.850.832,85  1.957.995,51  
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων 
δανείων (6.6) 1.477.737,13  1.471.773,75 

 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (6.6) 1.200.000,00  900.000,00  
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  162.717,93  177.346,32  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  2.028.172,27  1.188.536,26  

  6.719.460,18  5.695.651,84  

Σύνολο Υποχρεώσεων    9.714.318,69  9.017.393,89  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   
και Υποχρεώσεων  

 
 27.989.841,26  27.647.506,01 

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

 
 

  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1/1-30/6/2012 1/1-30/6/2011 1/4-30/6/2012 1/4-30/6/2011 

Πωλήσεις (7.1) 6.530.362,21 7.514.807,06 4.107.692,06 4.982.361,58 

Κόστος πωλήσεων  (7.2) (5.017.502,71) (5.046.880,08) (2.900.526,30) (3.003.181,05) 

Μικτό κέρδος  1.512.859,49 2.467.926,98 1.207.165,76 1.979.180,53 

Λοιπά έσοδα  94.693,33 52.183,53 51.674,42 24.510,68 

Έξοδα διάθεσης  (1.045.318,07) (1.318.126,29) (565.472,79) (697.634,47) 

Έξοδα διοίκησης  (877.248,07) (932.169,25) (501.438,00) (514.547,99) 

Λοιπά έξοδα  (11.071,01) (1.413,97) (9.007,35) (2,03) 

Λειτουργικά κέρδη  (326.084,33) 268.401,00 182.922,04 791.506,72 
Αναλογία στα κέρδη συγγενών 
εταιρειών  39.893,62 46.377,84 57.620,98 93.823,84 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  4.879,97 8.811,22 2.049,62 3.205,80 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.3) (77.375,53) (47.480,54) (48.720,26) (28.037,77) 

Κέρδη προ φόρων  (358.686,27) 276.109,52 193.872,38 860.498,59 

Φόρος εισοδήματος (7.4) 4.096,72 61.251,85 74.187,80 74.728,57 
Κέρδη /(ζημιές) μετά  
από φόρους 

 
 (354.589,55) 337.361,37 268.060,18 935.227,16 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου, μετά από 
φόρους  (354.589,55) 337.361,37 268.060,18 935.227,16 

Κέρδη/ (ζημιές)  κατά μετοχή       

Βασικά και απομειωμένα  (0,0148) 0,0141 0,0112 0,0391 

      
Μέσος σταθμισμένος αριθμός 
μετοχών      

Βασικός και απομειωμένος  23.935.280 23.935.280 23.935.280 23.935.280 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012 

 Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά Υπέρ 
το άρτιο 

Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας Αποθεματικά  

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων  

Υπόλοιπο την 
1.1.2011 (όπως 
έχει 
δημοσιευθεί) 7.180.584,00 4.832.733,68 5.109.009,77 5.333.860,07 (119.480,90) 22.336.706,62 
Ανακατάταξη 
αναβαλλόμενης 
φορολογικής 
υποχρέωσης 
(Σημείωση 5) - - (991.783,62) - 991.783,62 - 
Υπόλοιπο την 
01.01.2011 
(όπως 
αναμορφώθηκε) 7.180.584,00 4.832.733,68 4.117.226,15 5.333.860,07 872.302,72 22.336.706,62 

Κέρδη περιόδου - - - - 337.361,37 337.361,37 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου     - - 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου 1/1 – 
30/6/2011 - - - - 337.361,37 337.361,37 

Υπόλοιπο την 
30.06.2011 7.180.584,00 4.832.733,68 4.117.226,15 5.333.860,07 1.209.664,09 22.674.067,99 

      
 Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Διαφορά Υπέρ 

το άρτιο 
Αποθεματικά 
Εύλογης Αξίας Αποθεματικά  

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 
1.1.2012 (όπως 
έχει 
δημοσιευθεί) 7.180.584,00 4.832.733,68 2.960.102,42 5.333.860,07 (1.677.168,05) 18.630.112,12 

Ζημιές περιόδου - - - - (354.589,55) (354.589,55) 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα 
περιόδου - - - - - - 
Συγκεντρωτικά 
συνολικά 
εισοδήματα / 
(ζημιές) περιόδου 
1/1 – 30/6/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 (354.589,55) (354.589,55) 

Υπόλοιπο την 
30.06.2012 7.180.584,00 4.832.733,68 2.960.102,42 5.333.860,07 (2.031.757,60) 18.275.522,57 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΜΜΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΗΗΞΞΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  
3300ηη  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  22001122 

 
 

1/1-30/6/2012  1/1-30/6/2011 
 

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές 
δραστηριότητες 

     

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (358.686,27)  276.109,52  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις   480.520,64  471.246,19  

Προβλέψεις  10.383,58  356.291,00  

Αναλογία στα κέρδη συγγενών 
εταιρειών  (39.893,62) 

 
(46.377,84) 

 

Έσοδα από επιχορηγήσεις  (91.993,33)  (40.936,56)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (7.3) 77.375,53  47.480,54  

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  (4.879,97)  (8.811,22)  
Πλέον/ μείον προσαρμ. για μεταβ. 
λ/σμών κεφ. κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:   

 

 

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  36.455,73  (72.647,36)  
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και 
λοιπών απαιτήσεων  (921.082,77) 

 
(2.039.377,47) 

 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών)  733.156,98 

 
1.006.043,51 

 

Πλέον:      

Τόκοι εισπραχθέντες  4.879,97  8.811,22  

Μείον:      

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες   (73.763,53) 

 

(42.168,47) 

 

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες   

 
 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, 
κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (6.3) (3.060,00) 

 

- 

 

Αγορά ενσώματων και άυλων 
παγίων (6.1 – 6.2) (99.179,98) 

 
(42.014,25) 

 

Μερίσματα εισπραχθέντα  -  50.353,72  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες   (102.239,98) 

 

8.339,47 

 

Ταμειακές ροές Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

 
 

 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / 
αναληφθέντα δάνεια (6.6) 300.000,00 

 
- 

 

Αποπληρωμές δανείων (6.6) (134.542,08) 
 

(129.209,90) 
 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα  (75.482,43) 

 
(42.934,00) 

 

Μερίσματα πληρωθέντα  (683,63)  (41.447,18)  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες   89.291,86 

 

(213.591,08) 

 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα χρήσης  (86.711,65) 

 

(247.420,08) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου  942.393,56 

 
1.260.192,04 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου  

  
855.681,91 

 
1.012.771,96 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») με ΑΡΜΑΕ 
2351/06/Β/86/23 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. 
Υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) που κατέχουν άμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο 
από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας. Την 30/06/2012 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 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 νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
της στο Κορωπί Αττικής. 
 
 

2. Βάση παρουσίασης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών 
καταστάσεων  

 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 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».  
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 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 και ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που επιμετρώνται στην 
εύλογη αξία τους. Όλα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€»), 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτική πληροφόρηση σε σχέση με αυτή των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
της 31ης Δεκεμβρίου 2011. 
 

3. Νέα Πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με 
αυτές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011, εκτός από την υιοθέτηση του παρακάτω τροποποιημένου 
ΔΠΧΑ που ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012: 
• ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Μεταφορές 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»  

http://www.naftemporiki.gr/�
http://www.naftemporiki.gr/�
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Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις λογιστικές αρχές και τις οικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 

Επιπλέον των προτύπων και διερμηνειών που έχουν γνωστοποιηθεί στις οικονομικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι παρακάτω 
τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 
εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα  από την Εταιρεία: 

 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει 
τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συμπεράσματος. Το πρόγραμμα των ετήσιων 
αναβαθμίσεων παρέχει ένα μηχανισμό εφαρμογής απαραίτητων αλλά όχι επείγουσων τροποποίησεων 
των ΔΠΧΑ. Η ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις, 
δεδομένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τις 
αναβαθμίσεις αυτές. Η Εταιρεία εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις αυτές δεν θα έχουν σημαντική επίδραση  
στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτών των αναβαθμίσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. 
 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων: Διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ 
εθελοντικών πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών   πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούμενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται 
κατ’ ελάχιστο είναι η προηγούμενη περίοδος. Μια εταιρεία πρέπει να περιλαμβάνει 
συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όταν 
παρέχει εθελοντικά συγκριτικές πληροφορίες πέραν των συγκριτικών περιόδων που 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν χρειάζεται να 
περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη έκθεση οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η 
αρχική κατάσταση οικονομικής θέσης (γνωστή ως τρίτος ισολογισμός) πρέπει να 
παρουσιάζεται στις ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές πολιτικές 
της, όταν πραγματοποιεί αναδρομικές επαναδιατυπώσεις ή πραγματοποιεί αναταξινομήσεις 
και η αλλαγή έχει σημαντική επίπτωση στη κατάσταση οικονομικής θέσης. Η αρχική 
κατάσταση θα είναι στην αρχή της προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη 
συγκριτική πληροφόρηση που παρέχονται εθελοντικά, οι σχετικές σημειώσεις δεν 
απαιτείται να συνοδεύουν τον τρίτο ισολογισμό.   

 ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια: Διευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισμός 
συντήρησης που πληροί τον ορισμό των ενσώματων παγίων και εξοπλισμού δεν είναι 
απόθεμα. 

 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση: Διευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήματος 
που προκύπτουν από διανομές κατόχων συμμετοχικών τίτλων λογίζονται σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος.  Η τροποποίηση εξαλείφει τις υφιστάμενες απαιτήσεις του 
ΔΛΠ 32 και απαιτεί από τις εταιρείες να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12 σε κάθε 
φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τις διανομές των κατόχων συμμετοχικών τίτλων. 

 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά: Διευκρινίζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
34 που σχετίζονται με τη πληροφόρηση ανά τομέα για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις για κάθε τομέα πληροφόρησης έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνάφεια με τις 
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί τομείς. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται μόνο όταν 
τα ποσά αυτά παρέχονται τακτικά στον ΕΛΕΑ και έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική 
μεταβολή στο συνολικό ποσό που γνωστοποιήθηκε στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις για τον τομέα αυτό. 
 

Οδηγία μετάβασης  (Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) 
Η οδηγία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2013. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις, του ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες και του ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις 
συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία μετάβασης έτσι ώστε 
να παρέχουν μεγαλύτερη ελάφρυνση από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η ημερομηνία της 
«πρώτης εφαρμογής» του ΔΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία 
εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 10 για πρώτη φορά». Η εκτίμηση για την ύπαρξη ελέγχου 
πραγματοποιείται κατά την «ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής» αντί της έναρξης της 
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συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίμηση ελέγχου είναι διαφορετική μεταξύ ΔΠΧΑ 10 και 
ΔΛΠ 27/Διερμηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδρομικές προσαρμογές. Ωστόσο, εάν η 
εκτίμηση ελέγχου είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομική εφαρμογή. Εάν παρουσιάζονται 
περισσότερες από μία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση που απαιτεί την 
επαναδιατύπωση μόνο μιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΠΧΑ 
11 Από Κοινού Συμφωνίες  και το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 
για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει 
την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 
οδηγίας στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
 

Η Εταιρεία δεν έχει νωρίτερα υιοθετήσει κάποιο άλλο πρότυπο, διερμηνεία ή τροποποίηση που 
έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί. 

 
  

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 2011 εκτός από το νέο και τροποποιημένο πρότυπο 
που αναφέρεται στη Σημείωση 3.  
 
 

5. Ανακατατάξεις κονδυλίων 
Το ποσό της ανακατάταξης €991.783,62, κατά την 01/01/2011, αφορά αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση από αναπροσαρμογή παγίων που εμφανίζονταν αφαιρετικά των 
αποτελεσμάτων εις νέον αντί των αποθεματικών εύλογης αξίας. 

 
 

6. Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

6.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 οι συνολικές επενδύσεις σε 
ενσώματα πάγια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 77.658,73 (30η Ιουνίου 2011 €35.514,25). Επί των 
ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 

6.2. Λοιπά ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Κατά την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012 οι συνολικές επενδύσεις σε 
ασώματα πάγια της Εταιρείας ανήλθαν σε € 21.521,25 και αφορούν κυρίως τις δαπάνες για την 
αναβάθμιση λογισμικών προγραμμάτων (30η Ιουνίου 2011 € 6.500,00): 
 

6.3. Αποκτήσεις επιχειρήσεων  

Εντός της περιόδου, η Εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ 
(εφεξής “PESTAOLA”), η οποία είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του δημοφιλούς blog τεχνολογίας 
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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. Στην PESTAOLA, η οποία δημιουργήθηκε 
από κοινού με τους δημιουργούς του pestaola.gr ( www.pestaola.gr ) ,η Εταιρεία θα διατηρεί 
πλειοψηφικό πακέτο, δηλαδή το 51% των μετοχών της εταιρείας. Μέσω του νέου εταιρικού 
σχήματος η Εταιρεία θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του pestaola.gr σε συνεργασία με τους 
δημιουργούς του, ενώ το εμπορικό της τμήμα αναλαμβάνει την εμπορική εκμετάλλευση του blog. 
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 αναβάθμιση του περιεχομένου του blog, το οποίο θα 
μετατραπεί σε site τεχνολογίας. Η μηνιαία επισκεψιμότητα του blog ανέρχεται σήμερα σε 
160.000 μοναδικούς επισκέπτες. Το υπόλοιπο που εμφανίζεται στο κονδύλι «Συμμετοχές σε 
θυγατρικές εταιρείες» αφορά στο τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που κατέβαλε η Εταιρεία για 
την ίδρυση της PESTAOLA.  H Εταιρεία δεν πραγματοποίησε ενοποίηση των οικονομικών 
στοιχείων της PESTAOLA  λόγω του ασήμαντου μεγέθους των δραστηριοτήτων της ως τις 
30.6.12. 

6.4. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

  

 
 
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τόσο την 30 Ιουνίου 2012 
όσο και την 31 Δεκεμβρίου 2011 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 

  
30.06.2012 31.12.2011 01.01.2011 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 

  
  

Μετοχές και Αμοιβαία 
Κεφάλαια εισηγμένα στο 
χρηματιστήριο 

 
23.309,71 25.202,81 56.295,89 

Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

 
23.309,71 25.202,81 56.295,89 

   
  

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

  
  

Μη εισηγμένες μετοχές 
 

714.255,00 714.255,00 714.255,00 
Σύνολο διαθέσιμων για 
πώληση 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 
714.255,00 714.255,00 714.255,00 

   
  

Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 
737.564,71 739.457,81 770.550,89 

   
  

Κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 
23.309,71 25.202,81 56.295,89 

Μη κυκλοφορούντα 
χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 

 
714.255,00 714.255,00 714.255,00 

http://www.pestaola.gr/�
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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.. 
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 μεθόδοι 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. 
 
Την 30η Ιουνίου 2012, η Εταιρεία αποτίμησε στην κατάσταση οικονομικής θέσης, τα ακόλουθα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία:  
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 
 

  
30.06.2012 

Επίπεδο 
Ιεραρχίας 1 

Επίπεδο 
Ιεραρχίας 2 

Επίπεδο 
Ιεραρχίας 3 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

     Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια εισηγμένα 
στο χρηματιστήριο 

 
23.309,71 23.309,71 - - 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία 

 
23.309,71 23.309,71 - - 

      

Διαθέσιμα για πώληση 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

     Μη εισηγμένες μετοχές 
 

714.255,00 - - 714.255,00 

Σύνολο διαθέσιμων για πώληση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

 
714.255,00 - - 714.255,00 

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2012, δεν πραγματοποιήθηκαν μετατάξεις 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ επιπέδου ιεραρχίας 1 και επιπέδου ιεραρχίας 2. 
 

6.5. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30.06.2012 31.12.2011 
   
Ταμειακά Διαθέσιμα  56.106,06 44.299,78 
Καταθέσεις όψεως 439.575,85 403.093,78 
Καταθέσεις προθεσμίας 360.000,00 495.000,00 
Σύνολο 855.681,91 942.393,56 
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6.6. Λήψεις και αποπληρωμές δανείων 

 Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30.06.2012 31.12.2011 
Μακροπρόθεσμος 
δανεισμός   
Τράπεζα ALPHA BANK - 140.505,46 
Σύνολο - 140.505,46 
   
Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπρόθεσμων δανείων   
Τράπεζα EUROBANK 1.200.000,00 1.200.000,00 
Τράπεζα ALPHA 277.737,13 271.773,75 
Σύνολο 1.477.737,13 1.471.773,75 
   
Βραχυπρόθεσμα δάνεια   
Τράπεζα EUROBANK 1.200.000,00 900.000,00 
Σύνολο 1.200.000,00 900.000,00 

 
Εντός της περιόδου πραγματοποιήθηκαν δύο αποπληρωμές του δανείου από την τράπεζα 
ALPHA BANK συνολικού ποσού 134.542,08 ευρώ (30η Ιουνίου 2011: 129.909.90 ευρώ). Επίσης, 
εντός του Μαΐου του 2012, στα πλαίσια αλληλόχρεου λογαριασμού που διατηρεί με την τράπεζα 
Eurobank, αύξησε το όριο πιστώσεως και εκταμίευσε επιπλέον 300.000,00 ευρώ. 
 
Εντός του Ιουνίου 2012, η Εταιρεία ολοκλήρωσε συμφωνία για αλληλόχρεο λογαριασμό 
ποσού 900.000,00 ευρώ, το οποίο δεν είχε εκταμιευθεί μέχρι την 3 0η Ιουνίου 2012. Το 
παραπάνω δάνειο έχει διάρκεια οχτώ μηνών, είναι κυμαινομένου επιτοκίου βασισμένο στο 
Euribor πλέον περιθωρίου και είναι πληρωτέο στη λήξη. Για τη λήψη του δανείου αυτού, η 
Εταιρεία ενεχυρίασε επιταγές πελατείας της συνολικής αξίας 220.177,21 ευρώ, οι οποίες την 
30η Ιουνίου 2012, εμφανίζονται στο κονδύλι «Εμπορικές απαιτήσεις» της Ενδιάμεσης 
κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Το μακροπρόθεσμο δάνειο από την τράπεζα EUROBANK ποσού € 1.200.000,00 το οποίο 
εμφανίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30/06/2012 είναι πληρωτέο στη λήξη του 
στις 28/6/2012. Τον Ιούλιο του 2012 η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την Τράπεζα 
προκειμένου η αποπληρωμή του δανείου να παραταθεί για 3 μήνες από την αρχική λήξη.  

Το σύνολο των δανείων που έχουν εκταμιευθεί μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2012 είναι χωρίς 
εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

 

6.7. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

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

 30.06.2012 31.12.2011 
   
Από αποζημίωση προσωπικού 217.572,36 238.555,65 

Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 311.455,95 288.395,95 

Από πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής σε 
συγγενή εταιρεία 30.698,00 30.698,00 

Από αναπροσαρμογές γηπέδων και κτιρίων και 
από αποσβέσεις κτιρίων (1.192.859,35) (1.194.879,35) 
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  633.133,03 637.229,75 
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει ως εξής: 
 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31.12.2011 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
30.06.2012 

Από αποζημίωση προσωπικού 
238.555,65 (20.983,28) 217.572,37 

Από πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων 288.395,95 23.060,00 311.455,95 
Από πρόβλεψη απομείωσης 
συμμετοχής σε συγγενή εταιρεία 30.698,00 - 30.698,00 
Από αναπροσαρμογές γηπέδων και 
κτιρίων και από αποσβέσεις 
κτιρίων   (1.194.879,35) 2.020,00 (1.192.859,35) 
    
Σύνολο αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων (637.229,75) 4.096,72 (633.133,03) 

 
 
7. Ανάλυση Κονδυλίων Κατάστασης Συνολικών Εισοδημάτων 

7.1. Πωλήσεις 

 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.06.2012 1.4-30.06.2011 
     
Πωλήσεις εφημερίδων μέσω 
πρακτορείων 194.174,35 221.958,69 107.041,34 115.844,64 
Συνδρομές εφημερίδας 1.128.290,36 1.559.644,72 401.659,39 734.127,34 
Πωλήσεις εφημερίδας μέσω 
γραφείων 142,31 199,45 59,80 159,28 
Έσοδα από δημοσιεύσεις 4.139.352,71 5.488.595,03 3.054.948,27 3.982.766,44 
Εκτυπώσεις εντύπων 923.588,33 79.915,71 473.055,39 63.024,45 
Πωλήσεις βιβλίων 2.297,68 12.290,05 1.309,08 4.927,38 
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 
& άχρηστου υλικού 52.732,18 55.694,08 29.671,82 32.858,55 
Πωλήσεις υπηρεσιών 
ενημέρωσης  1.799,99 10.021,01 1.799,99 1.421,01 
Χορηγίες 43.333,30 33.333,32 19.999,98 24.999,99 
Εκπαιδευτικά σεμινάρια 44.651,00 53.155,00 18.147,00 22.232,50 
Σύνολο 6.530.362,21 7.514.807,06 4.107.692,06 4.982.361,58 

 
 
α) Οι πωλήσεις της Εταιρείας πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδος και θεωρούνται ως ένας 
γεωγραφικός τομέας. 
 
β) Οι πωλήσεις της Εταιρείας αφορούν κατά κύριο λόγο προϊόντα εκδοτικής και εκτυπωτικής 
δραστηριότητας.  
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσιάζουν εποχικότητα που οφείλεται στο ότι τα έσοδα από τις  
δημοσιεύσεις  των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών πραγματοποιούνται σε  
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις και τα αποτελέσματα του 
πρώτου εξαμήνου εμφανίζονται αυξημένα , καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των δημοσιεύσεων των 
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τριμήνου. 
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7.2. Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων έχει ως εξής: 
 
 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.6.2012 1.4-30.6.2011 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  2.345.583,11 2.757.614,15 1.278.745,69 1.484.963,85 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 828.713,13 859.480,10 644.170,22 668.081,96 
Παροχές τρίτων 169.685,10 130.281,80 84.929,32 66.490,02 
Φόροι – τέλη 14.392,92 9.884,65 7.749,42 8.610,88 
Διάφορα έξοδα 136.456,02 155.393,76 60.397,84 90.839,79 
Αποσβέσεις παγίων 
στοιχείων  404.641,11 372.576,88 217.987,60 186.647,75 
Αναλώσεις υλικών 1.002.731,33 561.648,74 546.546,21 337.546,80 
Προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων 115.300,00 200.000,00 60.000,00 160.000,00 
Σύνολο 5.017.502,72 5.046.880,08 2.900.526,30 3.003.181,05 

 
 

7.3. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

 
 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.06.2012 1.4-30.6.2011 
Τόκοι και συναφή έξοδα 69.407,87 35.536,41 42.210,03 19.154,11 
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 1.893,10 4.546,54 3.648,15 4.546,54 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 6.074,56 7.397,59 2.862,08 4.337,12 
Σύνολο 77.375,53 47.480,54 48.720,26 28.037,77 

 
 

7.4. Φόρος εισοδήματος   

 Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής: 

 1.1-30.6.2012 1.1-30.6.2011 1.4-30.6.2012 1.4-30.6.2011 
Προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου - (10.653,63) - (7.218,99) 
Αναβαλλόμενο φορολογικό 
(έξοδο) ή έσοδο (Σημείωση 6.7) 4.096,72 71.905,48 74.187,80 81.947,56 
Σύνολο 4.096,72 61.251,85 74.187,80 74.728,57 

 
 

7.5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

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

από φόρους των λειτουργικών τομέων της Εταιρείας για τις περιόδους που έληξαν την 

30η Ιουνίου 2012 και 2011 καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία των λειτουργικών 

τομέων κατά την 30η Ιουνίου 2012 και 31η Δεκεμβρίου 2011. 
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01.01-30.06.2012 01.01-30.06.2011 

Πωλήσεις 
   Εκδοτικός τομέας 
 

5.507.093,02 7.313.752,22 
Εκτυπωτικός τομέας 

 
923.588,33 79.915,71 

Μη κατανεμημένα 
 

99.680,86 121.139,13 
Σύνολο 

 
6.530.362,21 7.514.807,06 

    Κέρδη προ φόρων 
   Εκδοτικός τομέας 
 

(487.060,13) 153.791,74 
Εκτυπωτικός τομέας 

 
35.591,81 1.131,00 

Μη κατανεμημένα 
 

92.782,05 121.186,78 
Σύνολο 

 
(358.686,27) 276.109,52 

    Κέρδη μετά φόρων 
   Εκδοτικός τομέας 
 

(456.254,94) 186.900,14 
Εκτυπωτικός τομέας 

 
28.473,61 1.381,90 

Μη κατανεμημένα 
 

73.191,78 149.079,33 
Σύνολο 

 
(354.589,55) 337.361,37 

    
  

30.06.2012 31.12.2011 
Περιουσιακά στοιχεία 

   Εκδοτικός τομέας 
 

19.897.231,03 19.873.781,75 
Εκτυπωτικός τομέας 

 
5.943.903,87 5.576.810,65 

Μη κατανεμημένα 
 

2.148.706,36 2.196.913,61 
Σύνολο 

 
27.989.841,26 27.647.506,01 

 
8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 24. 
 
α) Συναλλαγές με συγγενείς εταιρείες 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1-30/6/2012 

Π
 Ω

 Λ
 Η

 T
 Η

 Σ
 

Α Γ Ο Ρ Α Σ T Η Σ 

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
- 345,29 - 345,29 

ΕΡΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

- - - - 

PESTAOLA ΕΠΕ - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ - 345,29 - 345,29 

 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2012 

Α 
Π

 Α
 Ι 

T 
Η

 Σ
 Η

 

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η 
  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 
PESTAOLA ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
- 1.217,24 300,00 1.517,24 

ΕΡΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 

- - - - 

PESTAOLA ΕΠΕ - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ - 1.217,24 300,00 1.517,24 
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β) Συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και μέλη οικογενειών τους 1/1-30/6/2012 4.839,97 

 
γ) Υποχρεώσεις προς τα  μέλη της Διοίκησης και προς τα μέλη οικογενειών τους την 30/6/2012 4.710,02 

 
δ) Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 1/1-30/6/2012  
H εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. 1ιγ του Ν. 2190/1920 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 1/1-30/6/2012 4.000,00 
 
 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 
 
Περλεπές Ιωάννης,   Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 
Ειρήνη Αθανασιάδου,   Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Κοντογούρη Αγγέλα,  Αντιπρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας και Διευθύνουσα Σύμβουλος 
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου,  Μέλος ΔΣ της Εταιρείας 
Κορομηλάς Γεώργιος,   Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 
 
 

9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της νομικού συμβούλου της Εταιρείας υπάρχουν επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων κατά της Εταιρείας συνολικού ποσού € 
587.327,00, οι οποίες δεν κρίνονται σημαντικές για την Εταιρεία και για τις οποίες η Διοίκηση 
εκτιμά ότι θα υπάρχει θετική έκβαση υπέρ της Εταιρείας.  
 

10. Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

της 30ης Ιουνίου 2012, που θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια 

των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 
 

Αθήνα, 28/8/2012 
 

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-079921 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                                                                                             30.06.2012                                     31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                             
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                                            16.838.560,94                                  17.200.781,12
Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                                                                     91.089,74                                       110.210,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                               1.269.714,74                                    1.229.317,24
Αποθέματα                                                                                                             275.552,88                                       312.008,61
Απαιτήσεις από πελάτες                                                                                     7.037.601,08                                    6.260.161,65
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                    2.477.321,88                                     2.535.027,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                              27.989.841,26                                   27.647.506,01
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                                             7.180.584,00                                    7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                                       11.094.938,57                                   11.449.528,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)                                       18.275.522,57                                 18.630.112,12
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)                                                                             ````````````````````―                                  ````````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)                                                           18.275.522,57                                 18.630.112,12
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                        ―                                       140.505,46
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                        3.157.576,44                                    3.358.582,91
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                       2.677.737,13                                    2.371.773,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                              3.879.005,12                                     3.146.531,77
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)                                                                                 9.714.318,69                                     9.017.393,89
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)                        27.989.841,26                                   27.647.506,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

H NAYTEMΠOPIKH – Π. AΘANAΣIAΔHΣ & ΣIA A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/86/23

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα - Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 IOYNIOY 2012
(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  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01 - 30.06.2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις
οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης (01.01 - 31.12.2011).

2. Η εταιρεία συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ποσοστό 35%, την οποία ενσωματώνει
στις Οικονομικές της Καταστάσεις με τη Μέθοδο της Καθαράς Θέσης.

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Η συγγενής εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» έχει
ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010.

4. Η εταιρεία προχώρησε εντός της περιόδου στη δημιουργία της εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΕΠΕ, η οποία είναι πλέον ο ιδιοκτήτης του
δημοφιλούς blog τεχνολογίας pestaola.gr. Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της PESTAOLA MEDIA
ΕΠΕ λόγω του ασήμαντου μεγέθους των δραστηριοτήτων της ως τις 30.06.12.

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

6. Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. 
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Ιουνίου 2012 για την εταιρεία είναι 187 άτομα, ενώ την 30 Ιουνίου 2011 ήταν 215

άτομα.
8. Η εταιρεία κατά την 30ή Ιουνίου 2012 δεν κατείχε Ιδιες Μετοχές.

9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως
ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:

                                                                                                                                                   ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα                                                                                                                                        345,29
β. Εξοδα                                                                                                                                                ―
γ. Απαιτήσεις                                                                                                                              1.517,24
δ. Υποχρεώσεις                                                                                                                                    ―
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης                          8.839,97

στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                         ―
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης                                         4.710,02

η. Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 01.01 - 30.06.2012. Η εταιρεία με βάση το άρθρο 43 παρ. 1ιγ του Ν. 2190/1920 παρέλειψε την ανωτέρω
πληροφορία καθώς βάση αυτής καθίσταται δυνατόν να προσδιοριστεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα ενός μέλους των οργάνων διοικήσεως
και διευθύνσεως.

10. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 1.087,86 χιλ. € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού,
β) 1.587,49 χιλ. € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και γ) 21,02 χιλ. € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

11. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2012.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

 H �ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      H �ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                             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-079921

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:                                                                                                            Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου:                                                                                                                          http://www.naftemporiki.gr/investors
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                                                                                    Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 
                                                                                                                                                                Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 
                                                                                                                                                                Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                                Γεώργιος Κορομηλάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                                Αντώνης Παπαγιαννίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                                Νικόλαος Πιμπλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
                                                                                                                                                                Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:                    28 Αυγούστου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:                                                                                                             Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411)
Ελεγκτική Εταιρεία:                                                                                                                                EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:                                                                                                             Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

                                                                                                             Εταιρεία
                                                                                                                             30.06.2012                                                 30.06.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)                                                     18.630.112,12                                            22.336.706,62
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                                             -354.589,55                                                    337.361,37   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)                                                        18.275.522,57                                               22.674.067,99

                                                                                             Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
                                                                               01.01 - 30.06.2012      01.01 - 30.06.2011       01.04 - 30.06.2012    01.04 - 30.06.2011

Κύκλος εργασιών                                                          6.530.362,21              7.514.807,06               4.107.692,06             4.982.361,58
Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                                  1.512.859,49              2.467.926,98               1.207.165,76             1.979.180,53
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                  -286.190,71                 314.778,84                  222.815,66                885.330,56
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων                                         -358.686,27                 276.109,52                  193.872,38                860.498,59
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A)                       -354.589,55                337.361,37                268.060,18               935.227,16
- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                       -354.589,55                 337.361,37                  268.060,18                935.227,16
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                 ―                               ―                               ―                              ―
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                 ―                                ―                                ―                              ―
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β)                                          -354.589,55                 337.361,37                  268.060,18                935.227,16
- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                       -354.589,55                 337.361,37                  268.060,18                935.227,16
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                 ―                               ―                                ―                              ―
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €)                                                 -0,0148€                        0,0141€                        0,0112€                      0,0391€

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων                                                                  102.336,60                745.088,47                426.852,35            1.101.098,90

                                                                                                                                                      (Εμμεση μέθοδος)                           
                                                                                                                      01.01 - 30.06.2012                            01.01 - 30.06.2011
Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων                                                                                       -358.686,27                                               276.109,52
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις                                                                                                                  480.520,64                                               471.246,19
Προβλέψεις                                                                                                                    10.383,58                                               356.291,00
Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών                                                                 -39.893,62                                                -46.377,84
Εσοδα από επιχορηγήσεις                                                                                          -91.993,33                                                -40.936,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                           77.375,53                                                 47.480,54
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                             -4.879,97                                                  -8.811,22

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                                                                                  36.455,73                                                -72.647,36
Μείωση / (αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων                                          -921.082,77                                           -2.039.377,47
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)                                                733.156,98                                            1.006.043,51
Πλέον:
Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                       4.879,97                                                   8.811,22
Μείον:
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες                                                                        -73.763,53                                                -42.168,47

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων              -3.060,00                                                              ―
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων                                                                        -99.179,98                                                -42.014,25
Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                                             ```````````―                                             50.353,72

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες                                                                       -102.239,98                                                   8.339,47

Ταμειακές ροές Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                                  300.000,00                                                              ―
Αποπληρωμές δανείων                                                                                              -134.542,08                                              -129.209,90
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                                               -75.482,43                                                -42.934,00
Μερίσματα πληρωθέντα                                                                                              `````-683,63                                              ``-41.447,18

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες                                                                   89.291,86                                              -213.591,08

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης                                                                                            -86.711,65                                              -247.420,08

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου                           942.393,56                                        1.260.192,04

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου                            855.681,91                                            1.012.771,96
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