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Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

(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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.03.2009 31.12.2008 31.03.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 18.637.288,95 18.633.591,48 14.628.880,24 14.608.750,28
Επενδύσεις σε ακίνητα ― ― ― ―
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 124.654,71 141.892,20 124.654,71 141.892,20
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.281.264,65 1.386.798,31 4.072.266,14 4.059.159,16
Αποθέματα 150.850,92 250.034,92 134.187,52 125.130,79
Απαιτήσεις από πελάτες 4.420.336,18 4.836.796,95 4.216.216,77 4.620.171,54
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.936.509,72 5.877.714,21 6.389.304,43 6.176.255,06
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση ``````````````````― ``````````````````― ``````````````````― ``````````````````―
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3300..555500..990055,,1133 3311..112266..882288,,0077 2299..556655..550099,,8811 2299..773311..335599,,0033

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.180.584,00 7.180.584,00 7.180.584,00 7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 17.160.470,27 17.451.898,20 17.511.239,95 17.470.388,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 24.341.054,27 24.632.482,20 24.691.823,95 24.650.972,46
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) ```````````````````― `````````9.435,20 ```````````````````― ```````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 2244..334411..005544,,2277 2244..664411..991177,,4400 2244..669911..882233,,9955 2244..665500..997722,,4466
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ― ― ― ―
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.843.604,06 2.862.805,52 2.213.232,97 2.204.690,39
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 414.136,20 554.580,05 72,40 119.605,78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.952.110,60 3.067.525,10 2.660.380,49 2.756.090,40
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ``````````````````― ``````````````````― ``````````````````― ``````````````````―
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 66..220099..885500,,8866 66..448844..991100,,6677 44..887733..668855,,8866 55..008800..338866,,5577

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3300..555500..990055,,1133 3311..112266..882288,,0077 2299..556655..550099,,8811 2299..773311..335599,,0033

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.03.2009                   31.03.2008                 31.03.2009               31.03.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 24.641.917,40 23.841.568,37 24.650.972,46 24.118.239,48
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) -292.472,93 61.097,24 40.851,49 127.851,80
Υπεραξία από απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας -64,78 ― ― �
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικών -8.325,42 `````````````````````― `````````````````````― `````````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2009 και 31.03.2008 αντίστοιχα) 2244..334411..005544,,2277 2233..990022..666655,,6611 2244..669911..882233,,9955 2244..224466..009911,,2288

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.naftemporiki.gr/investors
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων: 27 Μαΐου 2009

Ποσά εκφρασμένα σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν ε ς   Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

01.01-31.03.2009         01.01-31.03.2008       01.01-31.03.2009      01.01-31.03.2008
Κύκλος εργασιών 3.616.010,31 3.738.229,70 3.304.793,76 3.587.249,64
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.214.663,50 1.373.496,83 1.119.385,12 1.358.080,35
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -240.797,92 145.554,09 77.155,18 208.025,32
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων -252.969,09 119.629,76 70.016,24 188.513,92
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α) --229922..447722,,9933 6611..009977,,2244 4400..885511,,4499 112277..885511,,8800
- Ιδιοκτήτες μητρικής -292.472,93 64.208,26 ― ―
- Δικαιώματα μειοψηφίας ― -3.111,02 ― ―
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) ― ― ― ―
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (α)+(β) -292.472,93 61.097,24 40.851,49 127.851,80
- Ιδιοκτήτες μητρικής -292.472,93 64.208,26 40.851,49 127.851,80
- Δικαιώματα μειοψηφίας ― -3.111,02 ― ―
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή 
- βασικά (σε €) -0,0122€ 0,0027€ 0,0017€ 0,0053€

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων --6644..888877,,4477 331133..882266,,6699 223366..663333,,1144 336677..777799,,5533

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 01.01-31.03.2009        01.01-31.03.2008       01.01-31.03.2009    01.01-31.03.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -252.969,09 119.629,76 70.016,24 188.513,92
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 175.910,45 168.272,60 159.477,96 159.754,21
Προβλέψεις -13.029,06 83.000,30 17.542,86 84.047,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 43.825,06 30.403,29 -3.102,51 -647,86
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.273,68 25.924,33 10.241,45 19.511,40
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 99.184,00 -24.296,96 -9.056,73 -28.470,79
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.224.199,83 1.345.164,04 514.519,84 783.926,67
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -614.991,90 -588.672,18 -106.035,30 -105.152,68
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -15.273,68 -25.924,33 -10.241,45 -19.511,40
Καταβεβλημένοι φόροι -1.042,18 ``````````````― ``````````````― ``````````````―
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 666611..008877,,1111 11..113333..550000,,8855 664433..336622,,3366 11..008811..997700,,4477

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων -8.075,00 ― -8.075,00 ―
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων -176.583,25 -103.792,21 -176.583,25 -102.622,45
Τόκοι εισπραχθέντες 3.102,51 648,50 3.102,51 648,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) --118811..555555,,7744 --110033..114433,,7711 --118811..555555,,7744 --110011..997733,,9955

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων -140.443,85 -603.376,49 -119.533,38 -603.376,49
Μερίσματα πληρωθέντα -3,20 -3,64 -3,20 -3,64
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) --114400..444477,,0055 --660033..338800,,1133 --111199..553366,,5588 --660033..338800,,1133
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 333399..008844,,3322 442266..997777,,0011 334422..227700,,0044 337766..661166,,3399
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 11..338899..993311,,8800 990099..885577,,9977 11..332200..119911,,5500 886644..220033,,5511
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 11..772299..001166,,1122 11..333366..883344,,9988 11..666622..446611,,5544 11..224400..881199,,9900

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AΘHNA, 27 ΜΑΪΟΥ 2009

H ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ. H ΔIEYΘYNOYΣA  ΣYMBOYΛOΣ O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
EIPHNH Γ. AΘANAΣIAΔOY MAPIETTA Γ. AΘANAΣIAΔOY ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ

A.T. Χ-217838 A.T. X-091706 A.T. ΑΕ-518679 Α.Τ. Ι-928993

1. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι:
      ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                          ΕΔΡΑ                           ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ              ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ                   ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 ΜΗΤΡΙΚΗ 2008
ΑΙΜΟΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 100,00% Ολική ενοποίηση 2007-2008
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ, ΛΕΝΟΡΜΑΝ 205 100,00% Ολική ενοποίηση 2007-2008
ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΚΟΛΟΦΩΝΤΟΣ 1 35,00% Καθαρής θέσης 2007-2008

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008.
3. Επί των παγίων και των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
4. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο

της προηγούμενης χρήσης. Επίσης, δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2009 είναι: Ομιλος 230, Εταιρεία 228 άτομα. Την 31η Μαρτίου 2008 ήταν: Ομιλος 252, Εταιρεία 222 άτομα.
6. Την 31.03.2009 δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από θυγατρικές αυτής.
7. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο εποβολής πρόσθετων φό-

ρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει η Εταιρεία ανέρχεται σε 6.300 ευρώ.
8. Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών κατά την έννοια του ΔΛΠ 24                                                                  ΟΜΙΛΟΣ                        ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα ― 826,00
β. Εξοδα ― 37.884,09
γ. Απαιτήσεις ― 630.960,00
δ. Υποχρεώσεις 2.173,11 37.863,60
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 42.439,44 34.955,94
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ― ―
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 15.256,58 ―

9. Στις 26 Μαρτίου 2009, η μητρική εταιρεία προέβη στην αγορά των υπολοί-
πων είκοσι (20) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,64% θυγατρικής
της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» και
πλέον κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ». Επίσης κατά την ίδια ημερο-
μηνία, η Εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», προέβη
στην αγορά των υπολοίπων τριών (3) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό
99,99% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΜΟΣ ΑΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» και πλέον κατέχει το σύνολο
(100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΙΜΟΣ ΑΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ». Τέλος, αποφασίσθηκε η
συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών αυτών με ημρομηνία μετασχη-
ματισμού την 31/3/2009.
10. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της εταιρείας και του Ομίλου
για την περίοδο 01.01 - 31.03.2009 ανήλθαν σε 176,58 χιλ. €.
11. Οι οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, έχουν εγκριθεί από το
Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Μαΐου 2009.
12. Οι διάφορες προβλέψεις για την εταιρεία συμπεριλαμβάνουν: α) 38.057,02
€ πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 18.000,00 € πρόβλεψη απόσβεσης
επισφαλών πελατών και γ) 6.300,00 € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις και για τον Ομιλο: α) 38.097,36 € πρόβλεψη αποζημίωσης προσω-
πικού, β) 18.000,00 € πρόβλεψη απόσβεσης επισφαλών πελατών και γ)
6.300,00 € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.


