
ΑρμόδιαΥπηρεσία - Νομαρχία Ημερομηνία Έγκρισηςαπό το Διοικητικό Συμβούλιο 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.nationalib.gr των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 30/04/2014
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δήμος Ν. Πιτέλης
Σπυρίδων-Σταύρος Μαυρόγαλος-Φώτης Πρόεδρος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481)
Μαρία Μωραΐτου Αντιπρόεδρος Ελεγκτική εταιρία : PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος Διευθύνων Σύμβουλος Έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
Σταύρος Κωνσταντάς Μέλος Ημερομηνία Έκθεσης  Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή 08/05/2014
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος Μέλος
Πέτρος Μανδαράκας Μέλος

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 56.885,21 57.761,21 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 248.971,01 491.200,60
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.396,68 40.107,04 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απαιτήσεις από πελάτες 5.776.586,14 11.259.584,30 • Αποσβέσεις 4.449,16 43.530,65
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.186.579,92 1.291.559,66 • Προβλέψεις 16.203,53 10.441,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.067.447,95 12.649.012,21 • Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 2.833,88 -625,40

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.954,39 16.482,11
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ • Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00
Μετοχικό κεφάλαιο 100.000,00 100.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 487.410,75 662.307,07
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α) 587.410,75 762.307,07 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 5.423.940,87 -1.754.836,97

Μείωση/(αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 200,00 7.246,40
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 167.353,13 151.149,60 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -5.362.238,44 1.766.196,54
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.312.684,07 11.735.555,54 Μείον:
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.480.037,20 11.886.705,14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -14.954,39 -16.482,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 7.067.447,95 12.649.012,21 Καταβεβλημένοι φόροι -141.990,02 22.853,42

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 192.369,99 586.006,44
Επενδυτικές δραστηριότητες

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 Αγορά ενσωμάτων παγίων -30.035,30 -16.042,92
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων 22.916,13 0,00

Κύκλος εργασιών 1.538.025,90 1.924.180,87 Τόκοι εισπραχθέντες 712,15 625,40
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 996.688,59 1.290.916,80 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.407,02 -15.417,52
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
και επενδυτικών αποτελεσμάτων  263.390,80 507.057,31 Μερίσματα πληρωθέντα -350.000,00 -250.000,00
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 248.971,03 491.200,60 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -350.000,00 -250.000,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 175.103,68 383.250,34 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -164.037,03 320.588,92
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 87,5518 191,6252 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.186.396,12 865.807,20
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 125,0000 175,0000 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.022.359,09 1.186.396,12

31.12.2013 31.12.2012
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης  χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 762.307,07 629.056,73
Κέρδη (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 175.103,68 383.250,34
Διανεμηθέντα  μερίσματα -350.000,00 -250.000,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως  (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 587.410,75 762.307,07

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

                                 ΑΔΤ. Ν 340131 ΑΔΤ. ΑΒ 347247

 

4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σπυρίδων-Σταύρος Μαυρόγαλος-Φώτης                                                             Γεώργιος - Πόλυς Καραμάνος         Ελευθέριος Ταμπουράς

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση  2009. Αναλυτικά παρατίθενται στοιχεία στη Σημείωση 11.09 των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν 15 άτομα.
6.Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
7.Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστικής η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 95%

3. Για τη χρήση 2013 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

   Α.Μ.Α.Ε. 0010662 Α' ΤΑΞΗΣ

8. Τα ποσά των εσόδων (υπηρεσιών) και εξόδων της Εταιρίας, προς και από συνδεδεμένες εταιρίες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 11 χιλ και € 74 χιλ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένες εταιρίες, στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε € 25 και € 82 χιλ. αντίστοιχα. Τα ποσά που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς όψεως σε συνδεδεμένη τράπεζα του
ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε € 285 χιλ. Οι παροχές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης συνολικού ποσού ευρώ 300 χιλ. για τη χρήση 2013 και ευρώ 272 χιλ. για την χρήση του 2012.
                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 30 Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Δεκεμβρίου 2013 Ποσά σε ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Πειραιά

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  50723/02/Β/01/56 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:54700309000

Έδρα: Ακτή Μιαούλη 65, Πειραιάς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

(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 NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή.


