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 2010 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
(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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου
ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
http://www.naftemporiki.gr/investors
27 Μαΐου 2010
Γρηγόριος Σταμάτης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14761)
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

20.181.343,85
205.363,81
1.404.142,82
182.922,14
4.130.325,90
4.974.965,18
31.079.063,70

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

7.180.584,00
16.055.092,78
23.235.676,78
````````````````````―
23.235.676,78
1.200.000,00
3.370.266,06
410.754,93
2.356.713,53
7.337.734,52
30.573.411,30

7.180.584,00
16.398.716,28
23.579.300,28
````````````````````―
23.579.300,28
1.200.000,00
3.349.635,00
435.473,66
2.514.654,76
7.499.763,42
31.079.063,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
01.01 - 31.03.2010
3.086.422,92
742.450,86

01.01 - 31.03.2009
3.616.010,31
1.214.663,50

-315.191,68
-349.883,50
-343.623,50
―
-343.623,50
-0,0144 €

-240.797,92
-252.969,09
-292.472,93
―
-292.472,93
-0,0122 €

-147.760,60

-64.887,47

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Υπεραξία από απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας
Δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά μεριδίου θυγατρικών
Σύνολο ιδίων κεφαλα ίων λήξης χρήσης
(31.03.2010 και 31.03.2009 αντίστοιχα)

01.01 - 31.03.2009

Έμμεση μέθοδος

20.039.590,39
177.553,53
1.314.209,42
187.192,41
4.334.234,41
4.520.631,14
30.573.411,30

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

01.01 - 31.03.2010

31.12.2009

31.03.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01 - 31.03.2010

01.01 - 31.03.2009

23.579.300,28

24.641.917,40

-343.623,50
―
````````````````````―

-292.472,93
-64,78
````````-8.325,42

23.235.676,78

24.341.054,27

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξόφληση δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

-349.883,50

-252.969,09

167.431,08

175.910,45

―
80.128,88
―

―
-13.029,06
―

36.498,83
23.703,29

43.825,06
15.273,68

-4.270,27
246.977,59
-180.540,26

99.184,00
1.224.199,83
-614.991,90

-23.703,29
````````````―

-15.273,68
-1.042,18

-3.657,65

661.087,11

-20.650,00
-23.130,24
―
1.531,47
````````````―

-8.075,00
-176.583,25
―
3.102,51
````````````―

-42.248,77

-181.555,74

―
-24.718,73
-1,26

―
-140.443,85
-3,20

-24.719,99

-140.447,05

-70.626,41

339.084,32

1.012.221,12
941.594,71

1.389.931,80
1.729.016,12

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Επί των παγίων και των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
3. Εχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με το από 26/3/2009 Πρακτικό αποφάσισε για τις θυγατρικές εταιρείες «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.» και «ΑΙΜΟΣ Α.E. - ΣΥΜΒΟΥΛOI
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» α) την εξαγορά του υπολοίπου προς πώληση ποσοστού, έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής της να ανέλθει στο 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών και β) τη
συγχώνευση των εταιρειών αυτών βάσει του Ν. 2166/93 με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/3/2009. Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης
Ιουνίου 2009. Επίσης, δυνάμει των υπ’ αριθμόν Κ2-13522/29-12-2009 και υπ’ αριθμόν Κ2-13158/29-12-2009 αποφάσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών της εταιρειών «ΑΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» και «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφησή τους από τη μητρική εταιρεία, σύμφωνα με τις από 24.06.09 και 11.12.2009 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών και τις διατάξεις
των άρθρων 68 έως 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η συγγενής επιχείρηση «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», στην οποία η συμμετοχή ανέρχεται σε
35%, έχει συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαράς θέσης. Η εταιρεία μετά τη συγχώνευση δεν εντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
5. Τα συγκριτικά στοιχεία των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της απορροφώσας εταιρείας στις 31/03/2010 είναι αυτά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31/03/2009.
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τα έτη 2008 & 2009 και των θυγατρικών εταιρειών που συγχωνεύθηκαν, για τα έτη 2007 - 2009 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές
αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει η Εταιρεία για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων ανέρχεται σε 53.083,00 ευρώ. Η εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και
τη χρήση 2003, ενώ έχει φορολογικά περαιώσει τις χρήσεις 2004 και 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008. Στην παρούσα χρήση λήφθηκε υπόψη πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσό € 57.594,09 για τις χρήσεις 2006-2009 για τις οποίες δεν έχει ελεγχθεί.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2010 για την εταιρεία είναι 225 άτομα, ενώ την 31η Μαρτίου 2009 ήταν 230 άτομα.

8. Η εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2010 δεν κατείχε Ιδιες Μετοχές.
9. 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 περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα
―
β. Εξοδα
―
γ. Απαιτήσεις
―
δ. Υποχρεώσεις
―
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
44.618,04
―
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
6.697,56
10. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 27 Μαΐου 2010.
11. Οι συσσωρευμένες προβλέψες της Εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 1.098.754,27 € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 655.958,18 € πρόβλεψη απόσβεσης επισφαλών πελατών, γ) 57.253,79 € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και δ) λοιπές προβλέψεις 30.208,22 €.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΪΟΥ 2010
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
EIPHNH Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
A.T. Χ-217838

H ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
MAPIETTA Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
A.T. X-091706

O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ
A.T. ΑΕ-518679

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
Α.Τ. Ι-928993

