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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν.2190/20, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΕ ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή µε την εταιρεία,να ανατρέξει στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου της εταιρείας, www.explorerworld.gr/ate, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή .
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Έµµεση µέθοδος

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011

-215.522,33

-220.719,37

252.315,04

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

11.452.963,88

11.692.269,62

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

24.281,71

545,92

Απαιτήσεις από Πελάτες

386.724,90

158.832,69

Αποσβέσεις

253.345,74

8.305,80

364.531,51

Προβλέψεις

-1.750,64

-7.714,10

11.872.276,29

12.216.179,74

432.647,42

345.699,89

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / Μείον Προσαρµογές για:

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα
Πλέον / Μείον Προσαρµογές για Μεταβολές Λογαριασµών Κεφαλαίου Κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

54.296,29

-209.314,16

-509.587,11

-21.702,64

Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα

-15.500,91

-267.351,81

Καταβεβληµένοι Φόροι

-29.934,56

-40.124,58

Σύνολο Εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-32.006,10

-168.911,73

-14.040,00

-49.981,20

Μετοχικό Κεφάλαιο

2.190.000,00

2.190.000,00

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων

-346.744,45

-317.995,81

Μείον:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών της εταιρίας (α)

1.843.255,55

1.872.004,19

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

123.660,04

316.439,69

4.614.704,69

4.197.558,18

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

5.290.656,01

5.830.177,68

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

10.029.020,74

10.344.175,55

11.872.276,29

12.216.179,74

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

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά Ενσώµατων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι κατασκευαστικής περιόδου

Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β)

0,00

0,00

-14.040,00

-49.981,20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

1.1. - 31.12.2012

1.1. - 31.12.2011

Αύξηση/µείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων (εκτός δανείων)
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

Κύκλος Εργασιών

Σύνολο Εισροών/(εκροών) από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)

-4.255,32

0,00

0,00

150.405,32

-4.255,32

150.405,32

1.598.579,69

1.256.273,61

Μικτά Κέρδη / (ζηµίες)

530.760,46

535.984,37

Καθαρή Αύξηση/(µείωση) στα Ταµ. ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

-50.301,42

-68.487,61

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

217.125,09

124.980,52

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης περιόδου

58.237,21

126.724,82

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

-215.522,33

-220.719,37

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης περιόδου

7.935,79

58.237,21

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

-28.748,64

-258.671,34

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

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανα µετοχή-βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή - (σε ευρώ)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0,00

0,00

-28.748,64

-258.671,34

-0,0096

-0,0862

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης Χρήσης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)

0,0000

0,0000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

470.470,83

377.295,56

ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης Χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011
αντίστοιχα)

31.12.2012

31.12.2011

1.872.004,19

2.130.675,53

-28.748,64

-258.671,34

1.843.255,55

1.872.004,19

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Το θέµα έµφασης της έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του (Βλ. σηµείωση 4.3 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).
2.Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική εταιρία '' Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ '' µε έδρα την Ελλάδα και η οποία συµµετείχε στις 31.12.2012 στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό 100,00% (Ενοποίηση µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης).
3.Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 προσαρµοσµένες µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆ΠΧΑ. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση.∆εν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.
4.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.
5.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2011 ηταν 1 άτοµο και την 31.12.2012 δεν υπήρχε προσωπικό.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5.22 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
7.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές,καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να εχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.
8.Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεµία από τις ακόλουθες περιπτώσεις είναι:
Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

-

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

-

9.Οι συναλλαγές της χρήσης 1/1-31/12/2012 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2012 µε τα συνδεδεµένα µέρη,κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 αναλύονται ως εξής:
α) Εσοδα

931.472,32

β) Εξοδα

12.000,12

γ) Απαιτήσεις

286.248,77

δ) Υποχρεώσεις

5.017.650,03

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης:

-

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης:

-

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης:

-

10.∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2013
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