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Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων : 26 Μαρτίου 2015 Μέλος :                                                                        Μάρθα -  Ζώη ∆ερτιλή

Νόµιµος Ελεγκτής : Αθανασία Αραµπατζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12 821) Μέλος :                                                                        Νικόλαος-Ιωάννης  Κωνσταντάρας-Κυπριανός

Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 127) Μέλος :                                                                        Ελένη Κωνσταντοπούλου

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Χωρίς επιφύλαξη - Με θέµα έµφασης Μέλος :                                                                        Patrice Bernard Monti

                                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Έµµεση µέθοδος

31.12.2014 31.12.2013 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα πάγια στοιχεία 0,45 272,63 -28.576,67 13.414,27

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01

Λοιπά µη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 19.304,09 20.538,04 272,18 1.956,29

Απαιτήσεις από πελάτες 279.167,66 384.673,12 70.582,30 7.857,08

Λοιπά κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 228.461,70 234.452,15 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 526.933,91 639.935,95 Πιστωτικοί Τόκοι -2,88 -1,73

2.998,49 528,35

Πλέον / Μείον Προσαρµογές  για Μεταβολές  Λογαριασµών  Κεφαλαίου Κίνησης

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 87.900,00 87.900,00 Μείωση / (αύξηση)   Απαιτήσεων 15.043,51 556.731,96

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -1.181.677,06 -1.153.552,61 (Μείωση) / αύξηση  Υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -28.913,80 -582.550,71

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α) -1.093.777,06 -1.065.652,61 Μείον:

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 60.747,29 65.765,45 Χρεωστικοί  Τόκοι και Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα -696,70 -528,35

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 1.559.963,68 1.639.823,11 Καταβεβληµένοι Φόροι 0,00 0,00

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 1.620.710,97 1.705.588,56 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 30.706,43 -2.592,84

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 526.933,91 639.935,95 Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Αγορά Ενσώµατων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων 0,00 0,00

Τόκοι Εισπραχθέντες 2,88 1,73

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 2,88 1,73

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)

1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  χρήσης (α)+(β)+(γ) 30.709,31 -2.591,11

Κύκλος Εργασιών 652.493,69 661.891,68 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 10.242,71 12.833,82

Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 177.346,93 206.701,98 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 40.952,02 # 10.242,71

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσµάτων -25.581,06 13.940,89

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -28.576,67 13.414,27

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -29.372,22 19.503,71

31.12.2014 31.12.2013

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 1.247,77 -551,10 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης ( 01.01.2014 & 01.01.2013 αντίστοιχα ) -1.065.652,61 -1.084.605,22

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
-28.124,45 18.952,61

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
-28.124,45 18.952,61

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης ( 31.12.2014 & 31.12.2014 αντίστοιχα )
-1.093.777,06 -1.065.652,61

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,9791 0,6501

Προτεινόµενο  µέρισµα ανά µετοχή - (σε €) 0,0000 0,0000

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

συνολικών  αποσβέσεων -25.308,88 15.897,18

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται  στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.»,  µε έδρα την Ελλάδα  και η οποία συµµετείχε στις 31.12.2014  στο µετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας  µε ποσοστό  50,00%.

(Ενοποίηση µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης).

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτισθούν  οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ∆.Π.Χ.Α.

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την  31.12.2014 ήταν 6 άτοµα και την  31.12.2013 ήταν 7 άτοµα.

31/12/2014 31/12/2013

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) από προγράµµατα καθορισµένων παροχών 1.686,17 -798,02

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού -438,40 207,49

Αναβαλλόµενοι φόροι επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού λόγω της µεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 0,00 39,43

7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις  δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.

    Επίδικες  ή υπό διαιτησία διαφορές 0,00

    Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00

    Λοιπές προβλέψεις 0,00

9. Οι συναλλάγες της χρήσης 01.01 - 31.12. 2014 καθώς και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2014 µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής: 

α) Έσοδα 75.000,00

β) Έξοδα 314.059,19

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 1.277.793,45

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

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά  στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης: -

ζ) Υποχρεώσεις προς  διευθυντικά  στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης: -

10. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιήθουν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.   Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

                ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ Α.∆.Τ. : Σ 579455                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΜΠΗΣ 

                           Α.∆.Τ. : ΑΖ 638697 Αρ.Αδείας Α΄ Τάξης 18062                         Α.∆.Τ. : ΑΚ 677654

PATRICE MONTI 

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΠΡΩΗΝ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 40106/02/Β/98/167

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, 185 47  Ν.ΦΑΛΗΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆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 Α.Ε.Ε." ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 

οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου   της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές   καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΑΡ.∆ΙΑΒ. : IOAK07974

Αποτελέσµατα  προ φόρων 

Πλέον / Μείον Προσαρµογές  για:

Αποσβέσεις 

Προβλέψεις

         Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2015

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

Χρεωστικοί  Τόκοι και Συναφή Έξοδα

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας  παρατίθενται  αναλυτικά στη σηµείωση  5.19 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ή που σχετίζονται µε τις Λειτουργικές  ∆ραστηριότητες:

2. Το θέµα έµφασης της έκθεσης ελέγχου της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας, αναφέρεται στο γεγονός  ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  της εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες  από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και πως το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της έχει καταστεί αρνητικό. (βλ.αναλυτικά 

στις σηµειώσεις 4.3 και  5.8 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).     

5. Το ποσό και η φύση των λοιπών συνολικών έσοδων/έξόδων µετά από φόρους αναλύονται ως εξής:

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


