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 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
(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:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως
http://www.naftemporiki.gr/investors
Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)
Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., (εκτελεστικό μέλος)
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, (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
26 Αυγούστου 2011
Ιωάννης Ψυχουντάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 20161)
EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης Επισκόπησης:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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)

30.06.2011

31.12.2010

19.028.569,09
106.012,18
1.407.510,54
335.238,90
8.510.700,59
2.462.965,18
31.850.996,48

19.417.696,76
146.116,45
1.413.216,62
262.591,54
6.532.569,05
2.128.654,79
29.900.845,21

7.180.584,00
15.493.483,99
22.674.067,99
````````````````````―
22.674.067,99
260.726,44
4.019.877,72
1.482.954,00
3.413.370,33
9.176.928,49
31.850.996,48

7.180.584,00
15.156.122,62
22.336.706,62
````````````````````―
22.336.706,62
1.589.931,45
3.242.474,25
282.958,89
2.448.774,00
7.564.138,59
29.900.845,21

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

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

01.01 - 30.06.2011
7.514.807,06
2.467.926,98

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
01.01 - 30.06.2010 01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2010
9.640.440,94
4.982.361,58
6.554.018,02
3.581.143,94
1.979.180,53
2.838.693,08

314.778,84
276.109,52
337.361,37
337.361,37
―
―

1.367.095,00
1.294.160,36
915.112,33
915.112,33
―
―

885.330,56
860.498,59
935.227,16
935.227,16
―
―

1.687.677,80
1.644.043,86
1.258.735,83
1.258.735,83
―
―

337.361,37
337.361,37
―

915.112,33
915.112,33
―

935.227,16
935.227,16
―

1.258.735,83
1.258.735,83
―

0,0141

0,0382

0,0391

0,0526

745.088,47

1.685.996,63

1.101.098,90

1.889.674,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Εταιρεία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρά θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2011 και 30.06.2010 αντίστοιχα)

01.01 - 30.06.2011

01.01 - 30.06.2010

22.336.706,62

23.579.300,28

337.361,37
―
―
````````````````````―

915.112,33
―
―
````````````````````―

22.674.067,99

24.494.412,61

(Εμμεση μέθοδος)
01.01 - 30.06.2011
01.01 - 30.06.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αναλογία στα κέρδη συγγενών εταιρειών
Εσοδα από επιχορηγήσεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
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 δανειακών)
Μείον:
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

276.109,52

1.294.160,36

471.246,19
356.291,00
-46.377,84
-40.936,56
47.480,54
-8.811,22

369.427,43
390.961,36
-16.108,35
-50.525,80
76.117,66
-3.183,02

-72.647,36
-2.039.377,47
1.006.043,51

-32.415,67
-2.969.942,38
1.216.778,80

8.811,22

3.183,02

-42.168,47

278.453,41

―
-42.014,25
―
50.353,72

-20.650,00
-49.634,30
30.000,00
73.010,00

8.339,47

32.725,70

―
-129.209,90
-42.934,00
``-41.447,18

364.531,07
―
-46.156,30
`````````````-34,02

-213.591,08

318.340,75

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξόφληση δανείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
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

-247.420,08

629.519,86

1.260.192,04
1.012.771,96

1.012.221,12
1.641.740,98

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01 - 30.06.2011 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 01.01 - 31.12.2010.
2. Η εταιρεία συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με ποσοστό 35% την οποία ενσωματώνει στις Οικονομικές της Καταστάσεις με την
Μέθοδο της Καθαράς Θέσης.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για την περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011 η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου που
αφορούν φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος ποσό € 10.653,63.
Οι εταιρείες «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.» και «ΑΙΜΟΣ Α.E. - ΣΥΜΒΟΥΛOI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» οι οποίες στην χρήση 2009 συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 έχουν ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010 έως 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. Κατά την τρέχουσα περίοδο έγιναν ανακατατάξεις κονδυλίων τόσο στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων (εισοδημάτων) της αντίστοιχης περιόδου του έτους
2010 όσο και στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης και ταμειακών ροών για την ορθότερη παρουσίαση αυτών, χωρίς να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου και τις αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 5 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
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. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 9 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30η Ιουνίου 2011 για την εταιρεία είναι 215 άτομα, ενώ την 30η Ιουνίου 2010 ήταν 217 άτομα.

8. Η εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2011 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 χρήσης που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα
349,59
β. Εξοδα
―
γ. Απαιτήσεις
1.211,00
δ. Υποχρεώσεις
750,23
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
74.704,81
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
―
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
4.710,02
10. Οι συσσωρευμένες προβλέψες της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 1.361,82 χιλ. € πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού, β) 1.626,17 χιλ. € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και γ) 79,78 χιλ. € πρόβλεψη για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
11. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 26 Αυγούστου 2011.

ΑΘΗΝΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
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

