
Αρµόδια Υπηρεσία - Εποπτεύουσα Αρχή :

Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.naftemporiki.gr/investors
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου: Αγγέλα Γ. Αθανασιάδου σύζυγος Ροδόλφου Κοντογούρη, Πρόεδρος του Δ.Σ. &  Διευθύνουσα Σύµβουλος, (εκτελεστικό µέλος)

Ειρήνη Γ. Αθανασιάδου, µη Εκτελεστικό µέλος
Μαριέττα Γ. Αθανασιάδου, µη Εκτελεστικό µέλος
Γεώργιος Κοροµηλάς, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Ευάγγελος Νικολακάκης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Αντώνης Γκορτζής, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο των Οικονοµικών Καταστάσεων: 29 Νοεµβρίου 2019
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής: Βασίλειος Καπλάνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19321) - Ανδρέας Χατζηδαµιανού (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 61391)
Ελεγκτική Εταιρεία: ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Αδυναµία έκφρασης γνώµης

31.12.2017 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.255.826,20 11.898.809,16 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -2.939.975,36 -2.679.537,17

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.509,03 26.119,62 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 74.223,27 451.108,19 Αποσβέσεις 616.054,39 631.358,60

11.344.558,50 12.376.036,97 Αποµείωση ενσωµάτων και άυλων παγίων στοιχείων 397.010,49 332.713,83

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Προβλέψεις 611.407,74 214.747,18

Αποθέµατα 97.521,53 97.322,58 Έσοδα από επιχορηγήσεις -179.523,54 -238.078,53

Απαιτήσεις από πελάτες 1.483.021,76 2.239.481,82 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 259.272,67 480.556,28

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 317.277,52 313.611,96 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -16,13 -56,25

1.897.820,81 2.650.416,36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.242.379,31 15.026.453,33

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.180.584,00 7.180.584,00

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -7.448.246,50 -4.467.925,12 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -198,95 28.112,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) -267.662,50 2.712.658,88 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 160.206,93 251.672,34

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)                     -                      - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.252.013,89 1.053.016,53

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) -267.662,50 2.712.658,88 Πλέον:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις - - Τόκοι εισπραχθέντες 16,13 56,25

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.045.443,59 2.413.922,60 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 176.268,25 74.561,22

Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 6.683.786,10 6.499.886,60

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.780.812,12 3.399.985,25

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 13.510.041,81 12.313.794,45 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 13.242.379,31 15.026.453,33 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -7.408,71 -2.556,00

Είσπραξη επιχορήγησης - 18.165,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.408,71 15.609,00

01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016
Κύκλος εργασιών 4.889.494,60 4.934.700,37 Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 319.323,51 469.933,88 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 246.277,66 852.229,73

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -2.680.718,82 -2.199.037,14 Αποπληρωµές δανείων -311.110,70 -735.242,72

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -2.939.975,36 -2.679.537,17 Πληρωµές τόκων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών εξόδων -84.979,82 -437.095,34

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.989.653,21 -2.558.160,21 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -149.812,86 -320.108,33

 - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.989.653,21 -2.558.160,21 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 19.046,68 -229.938,11

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 9.331,84 -56.909,79 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 85.145,93 315.084,04

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -2.980.321,37 -2.615.070,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 104.192,61 85.145,93

 - Ιδιοκτήτες µητρικής -2.980.321,37 -2.615.070,00

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) -0,12 -0,11

-2.244.187,97 -1.805.757,07

30.06.2005 01.01-31.12.17 01.01-31.12.16
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα) 2.712.658,88 5.327.729,72

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (συνεχιζόµενες  δραστηριότητες) -2.989.653,21 -2.558.160,21

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης από αποτίµηση παγίων 9.331,84 -56.909,79

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα) -267.662,50 2.712.658,88

H ΠPOEΔPOΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TOY Δ.Σ.   

ΑΓΓΕΛΑ  Γ. AΘANAΣIAΔOY - ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ   
 A.T. Ν-154872   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον/ µείον προσαρµ. για µεταβ. λ/σµών κεφ. κίνησης ή που σχετίζονται                 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε  €)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή/ Γενική Διεύθυνση Αγοράς/ Διεύθυνση Εταιρειών/ 
Τµήµα Εποπτείας Εισηγµένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
                                                                                                                                           ( Έµµεση µέθοδος)

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

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/86/23 - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 286201000

Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας : Λένορµαν 205 - Αθήνα T.K. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε  €)

 AΘHNA,   29 Νοεµβρίου 2019

1. Για την σύνταξη των Οικονοµικών  Καταστάσεων  της χρήσης 1.1-31.12.2017 έχουν τηρηθεί οι βασικές 
λογιστικές αρχές  µε τις οποίες συντάχθηκαν οι Οικονοµικές Καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 
1.1-31.12.2016 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 6.15 της 
Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.   
3. Την 31η Δεκεµβρίου του 2016, η εταιρεία πραγµατοποίησε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και 
κτιρίων, τα οποία αποτιµά µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας. Από την αποτίµηση αυτή προέκυψαν αποµειώσεις της 
εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτιρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας µέσω της 
κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων καθώς και µεταβολές που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης 
στα Λοιπά Έξοδα  ως εξής: α) Τα Αποτελέσµατα προ φόρων ωφελήθηκαν µε το ποσό των € 7.728,40 και β) Τα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα επιβαρύνθηκαν µε ποσό €10.885,07 Σύνολο € 3.156,67    
4. Την 31η Δεκεµβρίου του 2017, η εταιρεία πραγµατοποίησε επανεκτίµηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και 
κτιρίων, τα οποία αποτιµά µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας. Από την αποτίµηση αυτή προέκυψαν αποµειώσεις της 
εύλογης αξίας των γηπέδων και των κτιρίων οι οποίες καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας µέσω της 
κατάστασης συνολικών εισοδηµάτων καθώς και µεταβολές που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης 
στα Λοιπά Έξοδα  ως εξής: α) Τα Αποτελέσµατα προ φόρων ωφελήθηκαν µε το ποσό των € 9.366,59 και β) Τα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα επιβαρύνθηκαν µε ποσό €13.192,38 Σύνολο € 3.825,79    
5. Οι Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων εταιρειών.   
6. Επί των παγίων και των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εµπράγµατα βάρη συνολικού ύψους 9,1 εκ € 
7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31 Δεκεµβρίου 2017 για την εταιρεία είναι 157 άτοµα  ενώ την  
31 Δεκεµβρίου 2016 ήταν  165 άτοµα     
8.Η εταιρεία κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017 δεν κατείχε ‘Ίδιες 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. Έσοδα           1.200,00    
β.  Έξοδα                                      -      
γ.  Απαιτήσεις        49.250,49    
δ. Υποχρεώσεις                     - 
ε.  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης      9.991,08    
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης                  -      
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης    12.840,50    
10. Οι συσσωρευµένες  προβλέψεις της Εταιρείας συµπεριλαµβάνουν ποσά που αφορούν α) 723,65 χιλ € 
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού, β) 2.945,85 χιλ € πρόβλεψη για  επισφαλείς απαιτήσεις  γ) λοιπές έκτακτες 
προβλέψεις 35,36 χιλ. €.     
11. Η βάση για αδυναµία έκφρασης γνώµης στην Έκθεση Ελεγκτών αφορά την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, 
η οποία µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους (σηµείωση 5 Οικονοµικής Έκθεσης)     
12. Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε ενοποίηση των οικονοµικών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας PESTAOLA 
MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μ.ΕΠΕ λόγω του ασήµαντου µεγέθους των δραστηριοτήτων της, κάνοντας 
χρήση της σχετικής εξαίρεσης που προβλέπεται από τα ΔΠΧΑ.   
13. Τον Ιούνιο του 2017 η πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS κατήγγειλε τη σύµβαση πίστωσης της 
εταιρείας καθιστώντας το ποσό των € 6.506.899,82 ληξιπρόθεσµο και άµεσα απαιτητό.    
14. Στις 18 Ιουνίου 2019 η τράπεζα EUROBANK ERGASIAS υπέβαλε αίτηση προς το πρωτοδικείο Αθηνών για την 
υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η συζήτηση της υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε την 3 
Δεκεµβρίου 2019 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. 
15. Δεν υπάρχουν άλλες (πλην της προηγούµενης σηµ. 15) επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 
διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας 
16. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 29 Νοεµβρίου 2019. 
 

O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 

  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ       

A.T. ΑΕ-518679    

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ    
   

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ    
Α.Τ. ΑΗ-045733    


