
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

31.12.2016 31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.898.809,16 12.508.597,06
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.119,62 38.733,22
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία `````451.108,19 ````794.970,55

12.376.036,97 13.342.300,83
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα 97.322,58 125.434,74
Απαιτήσεις από πελάτες 2.239.481,82 2.478.220,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 228.466,03 532.897,98
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 85.145,93 315.084,04

2.650.416,36 3.451.636,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.026.453,33 16.793.937,70
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.180.584,00 7.180.584,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -4.467.925,12 -1.852.854,28
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.712.658,88 5.327.729,72
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) ````````````````````― ````````````````````―
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 2.712.658,88 5.327.729,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις _ _

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.413.922,60 2.541.242,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.499.886,60 6.240.352,34
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.399.984,55 2.684.613,03
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 12.313.793,75 11.466.207,98
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 15.026.453,33 16.793.937,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

H NAYTEMΠOPIKH – Π. AΘANAΣIAΔHΣ & ΣIA A.E.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 286201000

Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα - Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01 - 31.12.2016 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές με τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονο-

μικές Καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης 01.01 - 31.12.2015. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.15 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης.
3. Την 31η Δεκεμβρίου του 2015, η εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτηρίων, τα οποία αποτιμά με τη μέθοδο της εύλο-

γης αξίας. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψαν απομειώσεις της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτηρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εται-
ρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, καθώς και απομειώσεις που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης στα Λοιπά Εξοδα ως εξής: α) Τα
Αποτελέσματα προ φόρων ωφελήθηκαν με το ποσό των 6.537,15 ευρώ και β) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 66.565,08 ευρώ. Σύνολο
60.027,93 ευρώ.

4. Την 31η Δεκεμβρίου του 2016, η εταιρεία πραγματοποίησε επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτηρίων, τα οποία αποτιμά με τη μέθοδο της εύλο-
γης αξίας. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψαν απομειώσεις της εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτηρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εται-
ρείας μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων, καθώς και μεταβολές που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης στα Λοιπά Εξοδα ως εξής: α) Τα
Αποτελέσματα προ φόρων ωφελήθηκαν με το ποσό των 7.728,40 ευρώ και β) Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν με ποσό 10.885,07 ευρώ. Σύνολο 3.156,67
ευρώ.

5. Οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών.
6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση
της εταιρείας.
7. Επί των παγίων και των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη συνολικού ύψους 6.600.293,47 ευρώ. 
8. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2016 για την εταιρεία είναι 165 άτομα, ενώ την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 158 άτομα.

9. Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν κατείχε Ιδιες Μετοχές.
10. 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 1.200,00
β. Εξοδα _

γ. Απαιτήσεις 45.393,83
δ. Υποχρεώσεις
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 78.851,94
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης _

ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 40.533,01
11. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της εταιρείας συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α) 764,48 χιλ. € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 2.321,59 χιλ. € πρό-

βλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, γ) λοιπές έκτακτες προβλέψεις 33,81 χιλ. €
12. Το θέμα έμφασης στην Εκθεση Ελεγκτών αναφέρεται σε γεγονότα που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιωδούς αβεβαιότητας, τα οποία μπορεί να εγείρουν σημαντική
αμφιβολία αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
13. Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε ενοποίηση των οικονομικών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας PESTAOLA MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μ.ΕΠΕ λόγω του
ασήμαντου μεγέθουν των δραστηριοτήτων της, κάνοντας χρήση της σχετικής εξαίρεσης που προβλέπεται από τα ΔΠΧΑ.
14. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας με ημερομηνία 26 Απριλίου 2017.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & 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

(Εμμεση μέθοδος)
01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -2.679.537,17 -1.685.337,30
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 631.358,60 666.581,54
Απομείωση ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων -17.286,17 -6.537,15
Αποτίμηση Διαθεσίμων για πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 350.000 _

Προβλέψεις 214.747,18 19.323,06
Εσοδα από επιχορηγήσεις -238.078,53 -166.257,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 480.556,28 450.608,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -56,25 -126,47

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 28.112,16 -35.005,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 251.672,34 92.078,43
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.053.016,53 805.591,58
Πλέον:
Τόκοι εισπραχθέντες 56,25 126,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 74.561,22 141.046,51

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων -2.556,00 -25.905,21
Πωλήσεις Ενσώματων Παγίων _ 4.878,04
Είσπραξη επιχορήγησης 18.165,00 41.944,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 15.609,00 20.916,83

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 852.229,73 472.715,76
Αποπληρωμές δανείων -735.242,72 -443.651,31
Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων -437.095,34 -237.122,87
Μερίσματα πληρωθέντα ```````````````― ```-998,19
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -320.108,33 -209.056,61
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -229.938,11 -47.093,27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 315.084,04 362.177,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 85.145,93 315.084,04

Αρμόδια Υπηρεσία - Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού/Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή/Γενική Διεύθυνση Αγοράς/
Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ/Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.naftemporiki.gr/investors
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 

Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου, σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος) 
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, μη Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κορομηλάς, 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: 27 Απριλίου 2017
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής: Καπλάνης Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 19321)
Ελεγκτική Εταιρεία: EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
Κύκλος εργασιών 4.934.700,37 5.793.377,69
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 184.573,48 973.120,14
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.437.115,67 -1.234.855,04
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων -2.679.537,17 -1.685.337,30
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (A) -2.558.160,21 -1.623.197,01
- Ιδιοκτήτες μητρικής -2.588.160,21 -1.623.197,01
- Δικαιώματα μειοψηφίας _ _

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -56.909,79 -130.829,88
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α) + (Β) -2.615.070,00 -1.754.026,90
- Ιδιοκτήτες μητρικής -2.615.070,00 -1.754.026,90
- Δικαιώματα μειοψηφίας _ _

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,1069€ -0,0678€

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων -1.805.757,07 -734.530,88

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 5.327.729,72 7.081.756,61
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -2.558.160,21 -1.623.197,01
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης από αποτίμηση παγίων -56.909,79 -130.829,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 2.712.658,88 5.327.729,72


