
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών: 51840/01ΑΤ/Β/02/168 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε €)
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 004768901000

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Αττικής (Βόρειος Τομέας Αθηνών)
1/1 - 

31/12/2012
1/1 - 

31/12/2011
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου: Λειτουργικές δραστηριότητες 

Χρήστος Αγραφιώτης Αποτελέσματα προ φόρων (398.782,82) (688.303,61)
Χριστορφεύς Τριαντόπουλος Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Βασίλειος Διαμαντόπουλος Αποσβέσεις 0,00

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Προβλέψεις 100.000,00 300.000,00
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Χρεωστικοί /πιστωτικοί τόκοι 23.776,05 25.533,32

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ α.ε.ο.ε. 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 0,00 0,00
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.kathimerini.gr Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 209.534,31 98.697,52

Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 19.844,00 (556,00)

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (σε €)
(Μείωση)/Αύξηση  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην 
δανειακών) 116.061,72 189.027,43
(Μείωση)/Αύξηση  Υποχρεώσεων από φόρους (502,30) (7.613,48)

31/12/2012 31/12/2011 Μείον:
Ενεργητικό Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (23.843,85) (25.563,32)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 0,26 0,26
Φόρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/Λοιποί μη 
ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι 0,00 (18.091,32)

Αποθέματα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 46.087,11 (126.869,46)

Απαιτησεις από πελάτες 293.062,31 611.811,79
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 82.548,83 101.303,88 Επενδυτικές Δραστηριότητες

Σύνολο Ενεργητικού 375.611,40 713.115,93 Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες 67,80 30,00

Καθαρή Θέση και Υποχρεωσεις
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 67,80 30,00

Μετοχικό κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -1.542.662,93 -1.143.880,11 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Σύνολο καθαρής θέσης (α) -1.482.662,93 -1.083.880,11 Εξοφλήσεις δανείων (54.281,13) 120.155,29

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (54.281,13) 120.155,29

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 205.635,57 259.916,70

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.652.638,76 1.537.079,34
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (8.126,22) (6.684,17)

Συνολο  Υποχρεώσεων (δ) 1.858.274,33 1.796.996,04 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρησης 8.214,91 14.899,08

Σύνολο Παθητικού (α)+(δ) 375.611,40 713.115,93 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρησης 88,69 8.214,91

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣOΔΩN (σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €)

1/1 - 
31/12/2012

1/1-
31/12/2011

1/1 - 
31/12/2012

1/1 - 
31/12/2011

Συνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2011 
και 01.01.2010 αντίστοιχα)

-1.083.880,11 -377.485,18

Σύνολο κύκλου Εργασιών 666.250,02 1.662.602,25 Διανεμηθέντα Μερίσματα
Μικτά κέρδη -233.112,03 -283.362,73 Κέρδη / (ζημιές) Χρήσεως μετά από φόρους -398.782,82 -706.394,93
Κέρδη πρό Φόρων Χρηματοδοτικών Και Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων -375.006,77 -662.770,29 Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Χρήσης -398.782,82 -706.394,93

Κέρδη προ Φόρων σύνολο -398.782,82 -688.303,61

Μείον : Φόροι 0,00 -18.091,32
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης χρήσης (31.12.2011 και 
31.12.2010 αντίστοιχα)

-1.482.662,93 -1.083.880,11

Κέρδη μετά από φόρους -398.782,82 -706.394,93

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της εταιρείας -398.782,82 -706.394,93
Δικαιώματα μειοψηφίας - -
Κέρδη μετά από φορους ανά Μετοχή (σε €) -6,6464 -11,7732
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  (σε €) - -
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -375.006,77 -662.770,29

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5) Η εταιρεία δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό.

Μαρούσι, 21/02/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 120250 Α.Δ.Τ. Π 014613 Α.Δ.Τ. Ξ 184239Α.Δ.Τ. Σ 579455

     δ) Υποχρεώσεις ποσό € 1.785.468,07

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7) Ποσά πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
     α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ποσό € 335.578,69
     β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών ποσό € 692.799,17
     γ) Απαιτήσεις ποσό € 205.919,56

2) Το θέμα έμφασης του ελεγκτή αναφέρεται στη σημείωση 3 του προσαρτήματος όπου αναφέρει ότι η Εταιρεία αντιμετωπίζει δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

3) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (σημείωση 6.17 των οικονομικών καταστάσεων).
4) Δεν υφίστανται επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

6) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.".

1) Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠXA. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις 
λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.

Τριάντης Τριαντόπουλος

21/2/2013

Σαμιώτης Χ. Ελευθέριος ΑΜ ΣΟΕΛ 37321

Με σύμφωνη γνώμη - Με θέμα έμφασης

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνοπτικά Οικονομικα στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί
να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.kathimerini.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

http://www.kathimerini.gr/�

	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (teliko)

