ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 35388/02/Β/96/68
Εθνάρχου Μακαρίου & ∆ηµητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Νέο Φάληρο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ". Συνιστούµε εποµένως
στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, www.explorerworld.gr/kathimerines-ekdoseis, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς
και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αρµόδια Νοµαρχία:

Νοµαρχία Πειραιά

Πρόεδρος: Θεµιστοκλής Αλαφούζος

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

www.explorerworld.gr/kathimerines-ekdoseis

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος ∆ιαµαντόπουλος

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων:

26 Μαρτίου 2013

Μέλος: Χρήστος Αγραφιώτης

Νόµιµος Ελεγκτής:

Αθανασία Γερασιµοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 32071)

Ελεγκτική Εταιρεία:

GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη - Με θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)
Έµµεση µέθοδος

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.1 - 31.12.2012

1.1 - 31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

42.090.078,60 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων

39.608.419,81

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

-12.011.934,16

-5.362.513,26

139.506,57

143.162,53 Αποσβέσεις

3.735.158,95

1.723.185,13

2.836.354,37

5.238.851,54 Προβλέψεις

836.444,66

23.274,72

-477.643,02

-434.848,80

2.653.277,07

1.277.619,08

3.281.745,47 Πλέον / Μείον Προσαρµογές για:

2.632.327,00

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

29.493.941,54 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

22.830.167,37

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

10.472.712,97 Χρεωστικοί τόκοι και δυναφή έξοδα

6.655.366,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

90.720.492,65 Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

74.702.142,05

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

9.553.425,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

3.977.225,87

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

1.435.725,00

1.426.381,03

-807.709,24

5.815.376,94

-3.337.651,44

-2.736.374,72

7.909.995,72

-2.597.564,07

-1.266.169,08

6.583.697,13 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-5.576.199,13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
9.553.425,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

16.137.122,13 Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

12.871.744,59

14.941.673,66 Επενδυτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

33.507.360,44

34.025.166,31 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

22.910.086,15

25.616.530,55 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

70.724.916,18

74.583.370,52 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων/συµµετοχών

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

74.702.142,05

90.720.492,65 Τόκοι εισπραχθέντες

-36.970,65
-311.787,82

-16.667,00

0,00

-936.600,03

-496.046,84

23.555,27

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

-21.974,55
-3.378.851,87

42.411,53
-446.952,39

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση / µείωση µακρ/θεσµων δανειακών υποχρεώσεων

1.435.725,00

0,00

0,00

2.571.112,63

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
1.1 - 31.12.2012
Κύκλος εργασιών

1.1 - 31.12.2011 Εξοφλήσεις δανείων
30.888.881,78 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

43.745.261,72

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

6.927.398,17 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµ. διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

6.567.521,74

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

-4.141.202,22 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

-9.105.583,29

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

-12.159.896,26

-5.568.156,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

- Ιδιοκτήτες µητρικής

-12.159.896,26

-5.568.156,34

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

0,00

917.919,13

2.571.112,63
1.812.372,42

3.801.539,78

42.906,41

0,00

1.946.260,95

466.784,55

3.801.539,78

0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

-12.159.896,26

-5.568.156,34 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2012 και 01.01.20011 αντίστοιχα)

- Ιδιοκτήτες µητρικής

-12.159.896,26

-5.568.156,34 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-517.805,87

-3.334.755,23

-5.362.513,26 Ταµειακά διαθέσιµα απορροφούµενου κλάδου

-12.011.934,16

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

31.12.2012

31.12.2011

16.137.122,13

-327.747,46

0,00

8.966.425,00

0,00 Έσοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

-17,1065 Απορρόφηση εκδοτικού κλάδου

-37,3576

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

0,00

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

6.682,92

55.889,27
-873.822,49

-6.101.141,16

-2.800.750,34 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

-98.630,68

0,00

19.726,14

0,00

13.145.505,47

-12.159.896,26

-5.568.156,34

3.977.225,87

16.137.122,13

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το θέµα έµφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας, αναφέρεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες

8. Οι συναλλάγες της χρήσης 1.1 - 31.12.2012 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια

υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της (Βλ. σηµείωση 4.3 των Ετήσιων Οικονοµικών

του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία

Καταστάσεων) και στο γεγονός ότι για το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 47 του K.Ν. 2190/1920, περί της συνέχισης της δραστηριότητας (Βλ. σηµ. 5.11 των Ετήσιων Οικονοµικών Κατ/σεων)
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη ετήσια οικονοµική έκθεση που καταρτίζει η
µητρική εταιρεία " Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ" µε έδρα την Ελλάδα και η οποία συµµετείχε στις 31.12.2012 στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας µε ποσοστό 100,00% (ενοποίηση µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης).
3. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης

α) Έσοδα

2.733.887,14

β) Έξοδα

6.392.058,56

γ) Απαιτήσεις

3.307.934,65

δ) Υποχρεώσεις

4.926.526,18

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοικησης

264.453,02

2011 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

-

και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. ∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

-

9. Την 31η ∆εκεµβρίου 2011 εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές η απορρόφηση από την εταιρεία του εκδοτικού κλάδου της µητρικής

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 248 άτοµα και την 31.12.2011 ήταν 374 άτοµα.
5.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.27 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ". Η απόσχιση του εκδοτικού κλάδου πραγµατοποιήθηκε µε ισολογισµό µετασχηµατισµού που

6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να

καταρτίστηκε την 30 Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν

έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

η

και εγκρίθηκε µε τις από 21 ∆εκεµβρίου 2011 αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της απορροφώσας

7. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεµία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:

εταιρείας όσο και της εισφέρουσας µητρικής Εταιρείας. Ως εκ τούτου τα στοιχεία του εκδοτικού κλάδου για την συγκριτική χρήση

Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

0,00

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

0,00

10. Επί των ακινήτων της εταιρείας ενεγράφησαν προσηµειώσεις ύψους € 11,75 εκατ. (Βλ. σηµείωση 5.26 των Ετήσιων Οικον.Κατ/σεων)

1.1. - 31.12.2011 υφίστανται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µόνο για το διάστηµα 1.7 - 31.12.2011.

Λοιπές προβλέψεις

0,00

11. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιήθουν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012.
Νέο Φάληρο, 26 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.∆.Τ. : ΑΖ 638697

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. : Ι 163034

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ

Α.∆.Τ. : Σ 579455

Α.∆.Τ. : ΑΚ 677654

Αρ. Αδ. Α΄ Τάξης 18062

