
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                                                                                         31.03.2013                                     31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                          
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                                          15.249.853,51                                 15.449.451,39
Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                                                                  69.782,42                                        81.313,81
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                             1.087.555,81                                   1.130.496,45
Αποθέματα                                                                                                         366.434,09                                      326.600,18
Απαιτήσεις από πελάτες                                                                                  3.448.203,58                                   4.495.096,26
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                                  1.856.844,42                                     2.062.199,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                              22.078.673,83                                   23.545.157,37
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                                         7.180.584,00                                   7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                                      7.503.844,03                                     8.241.679,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)                                     14.684.428,03                                 15.422.263,83
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)                                                                          ````````````````````―                                  ````````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)                                                         14.684.428,03                                 15.422.263,83
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                                     ―                                                    ―
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                       2.581.756,65                                   2.607.138,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                                     2.470.483,96                                   2.576.979,78
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                              2.342.005,19                                     2.938.775,15
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)                                                                              7.394.245,80                                     8.122.893,54
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)                        22.078.673,83                                   23.545.157,37

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 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
(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 ΤΑΜΙΑΚΩΝ 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 - 31.03.2013 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες

συντάχθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου της χρήσης (01.01 - 31.12.2012).
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. Για τη χρήση του 2011 και 2012 η εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό

έλεγχο των νομίμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94. Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2011 η
εκδοθείσα από τους νομίμους ελεγκτές σχετική Εκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι χωρίς επιφύλαξη και για τη χρήση 2012 αναμένεται
να είναι επίσης χωρίς επιφύλαξη. 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 προηγούμενης χρήσης 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 PES-
TAOLA MEDIA ΕΠΕ λόγω του ασήμαντου μεγέθους των δραστηριοτήτων της μέχρι τις 31.03.2013.

5. Την 31η Δεκεμβρίου του 2012, η εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτηρίων, τα οποία αποτιμά
με τη μέθοδο της εύλογης αξίας. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψαν απομειώσεις της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτηρίων οι
οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, καθώς και απομειώσεις που κα-
ταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης στα Λοιπά Εξοδα ως εξής: α) Τα Κέρδη προ φόρων επιβαρύνθηκαν με το ποσό των 462.812,00
ευρώ και β) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 589.970,85 ευρώ. Σύνολο 1.052.782,85 ευρώ.

6. Η εταιρεία απομείωσε την 31η Δεκεμβρίου του 2012 την εσωτερική υπεραξία της συμμετοχής της στη συγγενή εταιρεία ΕΡΑΣΜΟΣ κατά
το ποσό που εκτίμησε ότι δεν θα μπορέσει να ανακτηθεί και το οποίο ανέρχεται σε €80.000. Το ποσό αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσματα
χρήσεως.

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

οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
9. Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις. 
10. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2013 για την εταιρεία είναι 188 άτομα, ενώ την 31η Μαρτίου 2012 ήταν 189 άτομα.
11. Η εταιρεία κατά την 31η Μαρτίου 2013 δεν κατείχε Ιδιες Μετοχές.
12. 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                                                                                                                                                 ―
β. Εξοδα                                                                                                                                                 ―
γ. Απαιτήσεις                                                                                                                              28.789,73
δ. Υποχρεώσεις                                                                                                                                      ―
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης                             3.226,65

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

13. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 1.114,39 χιλ. € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού,
β) 1.562,10 χιλ. € πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις και γ) 21,02 χιλ. € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

14. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 28 Μαΐου 2013.

ΑΘΗΝΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2013

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.              H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                   O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                          EIPHNH Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ                                                      ΑΓΓΕΛΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ                                                                                     ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
                                     A.T. Χ-217838                                                                                       A.T. Ν-154872                                                                                                                       A.T. ΑΕ-518679                                                                                  Α.Τ. ΑΚ-595748

Διεύθυνση διαδικτύου:                                                                                                                      http://www.naftemporiki.gr/investors

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων:                   28 Μαΐου 2013

Τύπος έκθεσης ελέγχου:                                                                                                                   Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

                                                                                                           Εταιρεία
                                                                                                                   01.01-31.03.13                                01.01-31.03.12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)                                                     15.422.263,83                                  18.630.112,12
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες)                                                                          -737.835,80                                      -622.649,73
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης
από αποτίμηση παγίων                                                                                                    ―                                                     ―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2013 και 31.03.2012 αντίστοιχα)                                                        14.684.428,03                                    18.007.462,39

                                                                                          Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

                                                                                                              01.01 - 31.03.2013                             01.01 - 31.03.2012

Κύκλος εργασιών                                                                                          2.163.234,46                                    2.422.670,15
Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                                                                      139.728,06                                       305.693,73
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                     -683,944,76                                      -509.006,37
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων                                                                           -756.493,73                                      -552.558,65
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A)                                                         -737.835,80                                     -622.649,73
- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                       -737.835,80                                      -622.649,73
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                ―                                                ―
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                                                 ―                                                     ―
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β)                                                                            -737.835,80                                       -622.649,73
- Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                       -737,835,80                                      -622.649,73
- Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                ―                                                     ―
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €)                                                                                  -0,0308€                                                 -0,0260€

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων                                                                                                   -498.113,66                                     -324.515,75

                                                                                                                                                      (Εμμεση μέθοδος)                           
                                                                                                                      01.01 - 31.03.2013                            01.01 - 31.03.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                           -756.493,73                                            -552.558,65

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις                                                                                                              221.464,39                                             226.159,53

Προβλέψεις                                                                                                               94.086,26                                            -332.299,84

Αναλογία στα κέρδη συγγενών Επιχειρήσεων                                                         44.914,27                                               17.727,36

Εσοδα από επιχορηγήσεις                                                                                       -35.633,29                                              -41.668,91

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                                       2.273,49                                                -1.755,05

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                         36.187,10                                               28.655,27

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                          -8.552,29                                                -2.830,35

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης 

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                                                                              -39.833,91                                               90.986,70

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                                                                              974.559,88                                             800.398,07

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                                            -595.484,55                                            -307.211,11

Μείον:
Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                   8.552,29                                                 2.830,35

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                                                   -53.960,09                                                -71.566,63

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                         ―                                                            ―
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων                                                                     -10.335,12                                                -2.406,72

Είσπραξη επιχορήγησης                                                                                                       ―                                                            ―
Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                                          ```````````―                                              ```````````―

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                                                   -10.335,12                                                  -2.406,72

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                                              ―                                                            ―
Εξόφληση δανείων                                                                                                 -106.495,82                                              -53.116,44

Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων                                   -36.187,10                                              -28.655,27

Συναλλαγματικές Διαφορές                                                                                               0,11                                                            ―
Μερίσματα πληρωθέντα                                                                                           `````-962,52                                                   ``-683,63

Σύνολο εισροών / (εκροών) 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                                           -143.645,33                                                -82.455,34

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήση (α) + (β) + (γ)                                                                   -207.940,54                                              -156.428,69

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου                                    1.423.132,67                                           942.393,56

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου                                        1.215.192,13                                               785.964,87


