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NEW YORK TIMES FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2019
Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019

Βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «NEW YORK TIMES FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Α.Ε.Ε. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ», την 20 Αυγούστου 2020 και έχουν
δημοσιοποιηθεί

με

την

ανάρτησή

τους

στο

διαδίκτυο,

στη

διεύθυνση

http://www.kathimerini.gr/international-herald-tribune .
Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας.
Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο
να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των
ταμειακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Ν. Φάληρο, 20 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Θεμιστοκλής Αλαφούζος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας NEW YORK TIMES FRANCE-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας NEW YORK TIMES FRANCEΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
ης
θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας NEW YORK TIMES FRANCE-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
η
Α.Ε.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.7 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το γεγονός ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της
Εταιρείας έχει αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, στη Σημείωση 4.3 επί των οικονομικών καταστάσεων, περιγράφεται το γεγονός ότι
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας
υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της κατά ποσό
€ 0,96 εκ., με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των
συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Όπως αναφέρεται στις ίδιες επεξηγηματικές
σημειώσεις, η Διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για τη
βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς της,
προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών
Καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η γνώμη μας
δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου
μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία NEW YORK TIMES
FRANCE-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν 4548/2018
Στη σημείωση 5.7 επί των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ
τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου
το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σχετικά ενημερώθηκε με την από 10/06/2020 επιστολή μας, θα
έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Καραγιώργου Αγορίτσα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 48021
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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«NEW YORK TIMES FRANCE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019 - 31.12.2019
Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η ενημέρωση των μετόχων:


Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της
εταιρείας για τη χρήση 2019, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.



Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης και την επίδραση τους στις ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της εταιρείας.



Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία.

Υποβάλλουμε συνημμένα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την 21η Εταιρική
Χρήση που έληξε την 31.12.2019, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., και τις
παρατηρήσεις μας επάνω σε αυτές.
1. Το Επιχειρηματικό μοντέλο της Επιχείρησης και βασικές αξίες
Η

εταιρεία

«NEW

YORK

TIMES

FRANCE

–

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Α.Ε.Ε.»

,πρώην

(«ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.») είναι θυγατρική
εταιρεία του ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, στην οποία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» συμμετέχει
με ποσοστό 50%. Δραστηριοποιείται στην έκδοση, προώθηση, διακίνηση και εμπορική
εκμετάλλευση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων και γενικότερα διαφόρων εντύπων,
στον σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία δικτυακών τόπων, καθώς και στην παροχή
υπηρεσιών δημοσιογραφικής ύλης.
Η Εταιρεία διοικείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε
πέντε χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται παρακάτω :


Αλαφούζος Θεμιστοκλής του Αριστείδη, κάτοικος Πειραιά Αττίκης, ως
Πρόεδρος



Johnson Stephen – Philip – Dunbar του Peter, κάτοικος Παρισιού
Γαλλίας, ως Διευθύνων Σύμβουλος



Κωνσταντόπουλου Ελένη του Ηλία, κάτοικος Ντουμπάι Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, ως Μέλος



Κύρου Αντώνιος του Δημητρίου, κάτοικος Δραπετσώνα Αττικής, ως
Μέλος
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Law Yvernes Suzanne, κάτοικος Γαλλίας, ως Μέλος

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και
συνέρχεται συνήθως μία φορά το χρόνο για την έγκριση των Οικονομικών
Καταστάσεων, εκλογή Ελεγκτών και λοιπά θέματα.
2. Οικονομική Κατάσταση της Εταιρείας
ΕΝΟΤΗΤΑ Α
-Απολογισμός Χρήσης 2019, Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών Μεγεθών
Η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης
συνέχισε να είναι εμφανής στον χώρο των Μ.Μ.Ε. Η γενικότερη πτώση των πωλήσεων
των εφημερίδων και των περιοδικών που είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια συνέχισε
και την αυτή την χρονιά. Υπήρξε γενικότερη πτώση των πωλήσεων της εφημερίδας που
είναι και το κύριο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας. Παράλληλα η οικονομική ύφεση
έπληξε μεγάλες κατηγορίες διαφημιζόμενων στον τύπο (Εμπορικές Εταιρείες,
Κατασκευαστικές Εταιρείες τράπεζες κλπ), με αποτέλεσμα τα διαφημιστικά έσοδα να
μειωθούν δραστικά και να υπάρχει σημαντική πίεση στις πωλήσεις διαφημιστικού
χώρου.
Στα παραπάνω πλαίσια , η Εταιρεία κατά τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως 31η
Δεκεμβρίου 2019 κατάφερε να συγκρατήσει την περαιτέρω πτώση των πωλήσεων της
εφημερίδας και μέσα από προσεγμένες κινήσεις να παρουσιάσει οριακή πτώση των
πωλήσεων. Η Εταιρεία εμφάνισε ελάχιστη μείωση στον κύκλο εργασιών της ο οποίος
ανήλθε σε € 628.301,65 έναντι

€ 630.997,10 τη χρήση 2018. Τα αποτελέσματα

χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 11.017,84 την χρήσης 2019 έναντι κερδών
20.294,88 της χρήσης 2018 ενώ τα αποτελέσματα μετά τους φόρους ανήλθαν σε ζημιές
€ 14.528,52 έναντι κερδών € 15.069,61 της χρήσης 2018.
- Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 87.900,00 και διαιρείται σε 30.000 μετοχές
των € 2,93 έκαστη. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας την 31.12.2019 έχει
καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 119 παρ.4
του Ν.4548/2018.
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Σε κάθε περίπτωση, όταν εντοπίζεται πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, η διοίκηση
της Εταιρείας θα λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, εξετάζοντας
διάφορες λύσεις σχετικά με την αποκατάσταση των Ιδίων Κεφαλαίων της.
Επίσης το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κατά την 31/12/2019 ήταν αρνητικό, καθώς
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφοριακά στοιχεία του
ενεργητικού κατά € 959.587,15
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και
πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο. Θα θέλαμε να
σημειώσουμε πως το σύνολο σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους
προμηθευτές, αφορά υποχρεώσεις προς την συγγενή εταιρεία του

ομίλου

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», καθώς και υποχρεώσεις προς τον έτερο μέτοχο «NEW
YORK TIMES FRANCE S.A.», οι οποίοι δεσμεύονται να μην απαιτήσουν το σύνολο των
απαιτήσεων αυτών σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας. Επίσης, η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ –
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε
κεφάλαιο κίνησης προκύψει τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την
ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019.
- Βασικοί Αριθμοδείκτες
Οι αριθμοδείκτες με τους οποίους εμφανίζεται η οικονομική θέση της Εταιρείας είναι οι
εξής:
1. Kυκλοφορούν ενεργητικό

=

Σύνολο ενεργητικού

2. Ίδια κεφάλαια

2.057.851,03 = 98,71 %
2.084.724,37

= - 1.012.877,09 = -32,70 %

Σύνολο υποχρεώσεων

3.097.601,46

3. Κυκλοφορούν ενεργητικό

=

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.057.851,03 = 68,20 %
3.017.438,18

- Δείκτες Αποδοτικότητας
1. Mικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις

= 142.352,06 = 22,66 %
628.301,65
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- Απασχολούμενο Προσωπικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019
ήταν 7 άτομα όσα και την 31 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
-Σημαντικά Γεγονότα της Τρέχουσας Χρήσης 2019
Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξης της χρήσης έως σήμερα δεν υπήρξε κανένα
σημαντικό γεγονός που να μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της Εταιρείας.
-Στόχοι και Προοπτικές
Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2020 σκοπεύει να κινηθεί στα ίδια πλαίσια με
αυτά της προηγούμενης χρήσης, με γνώμονα την διατήρηση της ποιότητας και της
αξιοπιστίας των παραγόμενων εκδόσεων της, την παραγωγή θετικών ταμειακών ροών,
τον περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει, την μείωση του
λειτουργικού κόστους καθώς και την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της
στη νέα χρήση.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ),
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.
-Πιστωτικός Κίνδυνος
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ταμειακά Διαθέσιμα 2019 € 2.654,61 (2018: € 22.481,55), Εμπορικές και Λοιπές
Εμπορικές Απαιτήσεις 2019: 275.553,20 (2018: € 239.250,54).
Η εταιρία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Η
διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
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-Κίνδυνός Ρευστότητας
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την
Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

31/12/2019
6 έως 12 μήνες

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

0,00

0,00

4.648,06

0,00

2.165,55

2.165,56

0,00

0,00

0,00

2.992.328,91

0,00

0,00

20.778,16

0,00

0,00

0,00

22.943,71

2.994.494,47

4.648,06

0,00

Υποχρεώσεις από μισθώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

εντός 6 μηνών

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η
Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής :

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

31/12/2018
6 έως 12 μήνες

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις

0,00

2.738.505,98

0,00

0,00

4.493,24

15.121,22

0,00

0,00

4.493,24

2.753.627,20

0,00

0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

εντός 6 μηνών

-Προμηθευτές
Η εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές
εκτός ομίλου δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής της δεν την προμηθεύει με αγαθά σε
σημαντικό ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των αγορών της.
-Πελάτες – Πιστώσεις Πελατών
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Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Λόγω της μεγάλης
διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας δεν υφίσταται κίνδυνοι
εξάρτησης από μερίδα πελατών της καθώς κανένας πελάτης τους δεν απορροφά
σημαντικό ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Οι πωλήσεις χονδρικής
γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι λιανικές πωλήσεις
γίνονται τοις μετρητοίς.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων
και των οφειλομένων.
-Κίνδυνος Κλάδου Αγοράς
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μία έντονα ανταγωνιστική αγορά. Σε περιόδους
οικονομικών κρίσεων, οι πωλήσεις καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας
επηρεάζονται άμεσα, καθώς μειώνονται οι πωλήσεις της εφημερίδας όπως και τα
διαφημιστικά έσοδα.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
-Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το 2020, παρόλο που οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα
δυσμενείς, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που παρατηρείται στο χώρο του Τύπου
και γενικότερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αλλά και λόγω της
πανδημίας του Covid – 19 η οποία έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία θα
προσπαθήσει να συγκρατήσει την πτώση των πωλήσεων λόγω τις μείωσης των
σημείων πώλησης (ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες) και να κρατήσει όσο πιο
σταθερή γίνεται την πορεία της εταιρείας.
Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς κι εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις αγορές που
δραστηριοποιείται, αλλά και των μέτρων ενίσχυσης που συνεχώς ανακοινώνονται, και
θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες, ώστε να διατηρήσει την
ομαλή λειτουργία της, και να εξέλθει ενισχυμένη μετά το πέρας της κρίσης της
πανδημίας
Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία έχει αναδιοργανώσει τον προϋπολογισμό της, έχοντας
επικεντρωθεί πρώτον στην εκμετάλλευση της κυκλοφορίας του βασικού της εντύπου,
της εφημερίδας The New York Times International Edition- Kathimerini English Edition
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περιορίζοντας τις σελίδες της αγγλόφωνης Καθημερινής , εξορθολογίζοντας τις
λειτουργικές της δαπάνες και τις δαπάνες του δικτύου διανομής και ενισχύοντας τις
ενέργειες για την μεγαλύτερη προσέλκυση διαφημιστικών εσόδων.
Στόχος των ανωτέρω δράσεων είναι σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, να
εκμεταλλευτεί την αύξηση των ξένων επισκεπτών στην χώρα μας, να σταθεροποιήσει
την κυκλοφορία της εφημερίδας και να αυξήσει τα σημεία διανομής της εφημερίδας,
ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς μετά την κρίση της πανδημίας .
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
-Εργασιακά Θέματα
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η
εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό διοικητικό και δημοσιογραφικό
προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι
οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι
υποχρεώσεις της. Τέτοιες αρχές και διαδικασίες, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:


Προσέλκυση Προσωπικού.

Στους σκοπούς της εταιρείας είναι η επιλογή ατόμων με ακεραιότητα χαρακτήρα και
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.


Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού.



Δυνατότητες, Επάρκεια σε γνώση και εμπειρία

Επαγγελματική εξέλιξη, προαγωγή, αμοιβές, εκτίμηση αναγκών
-Περιβαλλοντικά θέματα
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το
περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την
ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται
στους χώρους της.
-Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης
Από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι και σήμερα, η κρίση της πανδημίας λόγω
του Κορωνοϊού (Covid-19), έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και αναμένεται να
μεταβάλλει τις προβλέψεις της εταιρείας για το τρέχων έτος 2020. Μέχρι στιγμής είναι
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πρώιμη κάθε εκτίμηση για το μέγεθος της ανατροπής που θα επιφέρει στις αγορές η
πανδημία (καθώς δυστυχώς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι :
Η πρόθεση και η πρώτη σειρά πολιτικών αποφάσεων και δημοσιονομικών μέτρων που
έλαβαν οι ελληνικές κι ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές, καταδεικνύουν την πολιτική
βούληση να στηριχθούν σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο οι εργαζόμενοι και οι
επιχειρήσεις. Επίσης η πανδημία ευνοεί τις τηλεφωνικές πωλήσεις γεγονός που τόνωσε
τις πωλήσεις της εταιρείας στο μέρος των συνδρομών και των ηλεκτρονικών μέσων και
αντιστάθμισε μέρος των απωλειών.
Τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση κι έχει τη δυνατότητα να
διαφυλάξει στο μέγιστο δυνατό την κανονικότητα στη λειτουργία και τις πωλήσεις της,
και συνεπώς να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες που θα προκύψουν από την κρίση της
πανδημίας.
·

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς κι εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις αγορές

που δραστηριοποιείται, αλλά και των μέτρων ενίσχυσης που συνεχώς ανακοινώνονται,
και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες, ώστε να διατηρήσει
την ομαλή λειτουργία της, και να εξέλθει ενισχυμένη μετά το πέρας της κρίσης της
πανδημίας
·

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην

ελληνική αγορά, ωστόσο εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες
δραστηριότητες της Εταιρείας.

Ν. Φάληρο, 20 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
NEW YORK TIMES FRANCE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2019

31/12/2018

Σημείωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

5.1

0,23

0,23

Περιουσικά στοιχεία με δικαιώμα χρήσης

5.2

8.676,92

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5.3

18.196,19
26.873,34

17.178,80
17.179,03

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

5.4
5.5

275.553,20
1.779.643,22

239.250,54
1.551.978,05

0,00

1.000,00

5.6

2.654,61
2.057.851,03
2.084.724,37

22.481,55
1.814.710,14
1.831.889,17

5.7
5.7

87.900,00
1.616,52
-1.102.393,61

87.900,00
5.018,60
-1.087.865,09

-1.012.877,09

-994.946,49

-1.012.877,09

-994.946,49

5.8

75.515,22

68.715,22

5.12

4.648,06
80.163,28

68.715,22

5.9
5.10

2.992.328,91
7.574,69

2.738.505,98
11.225,78

5.12

4.331,11

0,00

5.11

13.203,47
3.017.438,18
3.097.601,46
2.084.724,37

8.388,68
2.758.120,44
2.826.835,66
1.831.889,17

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
της Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018
Πωλήσεις

5.13

628.301,65

630.997,10

Κόστος Πωληθέντων

5.14

-485.949,59

-474.765,53

142.352,06

156.231,57

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

5.15

3.834,32

19.604,31

Έξοδα διάθεσης

5.16

-84.739,99

-91.598,49

Έξοδα διοίκησης

5.16

-69.362,09

-55.849,07

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

5.15

-283,61

-5.923,96

-8.199,31

22.464,36

-2.818,53

-2.169,48

-11.017,84

20.294,88

-3.510,68

-5.225,27

-14.528,52

15.069,61

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές)από προγράμματα
καθορισμένων παροχών λόγω αλλαγής λογιστικής
πολιτικής

-4.562,00

2.629,00

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω αλλαγής
λογιστικής πολιικής

1.094,88

-657,25

65,04

154,97

-3.402,08

2.126,72

-17.930,60

17.196,33

-3.861,30

22.464,36

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

5.17

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

5.18

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής
στο φορολογικό συντελεστή
Λοιπά συνολικά έσοδα / έξοδα χρήσης μετά από φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
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Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Με την έμμεση μέθοδο

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης πρό φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

31/12/2019

31/12/2018

€

€

(11.017,64)

20.294,88

4.338,01

0,00

16.945,39

(18.710,19)

2.817,94

2.169,48

(277.546,30)

(101.317,13)

258.637,72

70.686,28

1.724,16

5.480,33

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

(1.022,70)

(1.021,48)

Καταβεβλημένοι φόροι

(9.903,32)

(2.803,21)

(15.026,74)

(25.221,04)

0,00

0,00

(4.800,00)

0,00

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(4.800,00)

0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(19.826,74)

(25.221,04)

22.481,55

47.702,59

2.654,81

22.481,55

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις χρήσης 1.1.2019 - 31.12.2019
Προβλέψεις
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Μείον:

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εξοφλήσεις λειτουργικών μισθώσεων

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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1. Γενικές Πληροφορίες
1.1 Εταιρεία
Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ

– ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΙΗΤ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
», ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1280/09.03.1998 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 40106/02/Β/98/167.
Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Πειραιά (Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου
Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, τηλ. 210.48.08.000) και σύμφωνα με το καταστατικό της,
(όπως αυτό τροποποιήθηκε μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 30
Ιουλίου 2010) , η διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50ετής). Με την 29
Αυγούστου 2017, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία
της σε «NEW YORK TIMES FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε.» και τον διακριτικό της τίτλο
σε «NYT FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και καταχωρήθηκε με την υπ’αριθμ.972644 /
22.09.2017 ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η.. Έδρα της εξακολουθεί να είναι ο Δήμος Πειραιά ,
(Εθνάρχου Μακαρίου & Δ.Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, τηλ.210 4808000).
Σκοποί της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η έκδοση εφημερίδων (ημερησίων και εβδομαδιαίων), περιοδικών, φυλλαδίων,
βιβλίων

και

εν γένει εντύπων γενικού

και

ειδικού

περιεχομένου

που

ενσωματώνονται σε χαρτί ή σε ψηφιακό δίσκο ή σε άλλο αντίστοιχο υλικό φορέα,
τα οποία διανέμονται απευθείας ή δια του διαδικτύου καθώς και η εμπορική
εκμετάλλευση αυτών.
2. Η πρακτόρευση, διανομή και κυκλοφορία των εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων
και γενικότερα του έντυπου υλικού, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην
παράγραφο (1) είτε απευθείας, είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής
μεταπωλητών και συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως.
3. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η διατήρηση, η λειτουργία, η συντήρηση και η
ανανέωση δικτυακών τόπων προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες ειδήσεων και
ενημέρωσης δια του διαδικτύου και γενικότερα η εγκατάσταση, διαχείριση και
εκμετάλλευση δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή και
διανομή υπηρεσιών και προϊόντων.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί:


Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.



Να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε.
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Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό.



Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό.



Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την
εκπλήρωση του σκοπού της.

Η Εταιρεία διακινεί και εκμεταλλεύεται την εφημερίδα «THE NEW YORK TIMES
INTERNATIONAL EDITION – KATHIMERINI ENGLISH EDITION» η οποία κυκλοφόρησε
για πρώτη φορά στις 9 Μαρτίου 1998 και είναι από τις λίγες καθημερινές ξενόγλωσσες
εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Τα έσοδά της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση των εφημερίδων και από
τις διαφημιστικές καταχωρίσεις που γίνονται σε αυτές.
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31 η
Δεκεμβρίου 2019 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2018) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 20
Αυγούστου 2020. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό
την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31.12.2019 έχει ως εξής:

Εταιρεία

Αριθμός Μετοχών Ποσοστό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

15.000

50%

NEW YORK TIMES FRANCE SA

15.000

50%

30.000

1.2 Διοίκηση της Εταιρείας
Η NEW YORK TIMES FRANCE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. κατά την χρήση 2019 διοικούταν
από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου έληξε τον Σεπτέμβριο 2019. Τα
μέλη του ήταν :


Θεμιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου
Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο



Stephen Dunbar Johnson, του Peter-Dunbar , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 6 bis rue des Graviers



Μάρθα Ζώη-Δερτιλή, του Θεοφάνους, Μέλος, κάτοικος Ρόδου 35, Κηφισιά.
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Νικόλαος-Ιωάννης Κωνσταντάρας-Κυπριανός, του Γεωργίου, Μέλος, κάτοικος
Αναστάσεως 78 Παπάγου.



Ελένη Κωνσταντοπούλου του Ηλία, Μέλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 79
rue Daquere



Suzanne Law Yvernes, κάτοικος Γαλλίας, οδός 5 rue Marcel Cerdan.
Στις 5/9/2019 εξελέγη νέο 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου
λήγει στις 5/9/2024. Τα μέλη του είναι :



Θεμιστοκλής Αλαφούζος, του Αριστείδη, Πρόεδρος, κάτοικος Εθνάρχου
Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο



Stephen Dunbar Johnson, του Peter-Dunbar , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος, κάτοικος Παρισιού Γαλλίας, οδός 6 bis rue des Graviers



Κύρου Αντώνιος του Δημητρίου, κάτοικος Κωστή Παλαμά 137, Δραπετσώνα



Suzanne Law Yvernes, κάτοικος Γαλλίας, οδός 5 rue Marcel Cerdan 5



Ελένη Κωνσταντοπούλου του Ηλία, Μέλος, κάτοικος DMC Building 2, office 318
P.O. 502015 Ντουμπάι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
2.1 Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «NEW YORK TIMES FRANCE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Α.Ε.Ε.» την 31η Δεκεμβρίου 2019 που καλύπτουν όλη τη χρήση 2019, έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και
των ερμηνειών του, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών του, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B.
Η

σύνταξη

οικονομικών

καταστάσεων

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων.
© 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 |
www.grant-thornton.gr

Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της
εταιρείας.
Η διοίκηση της εταιρείας κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη σε
όλες τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής και αποτίμησης ώστε να
είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις βασικές
λογιστικές αρχές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2018.
a. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα, τις διερμηνείες, τις αναθεωρήσεις και
τις τροποποιήσεις, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που
άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2019. Στην παράγραφο 2.2.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα,
τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και διερμηνείες τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2019. Στην παράγραφο 2.2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις,
αναθεωρήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν
έχουν υιοθετηθεί, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή
μεταγενέστερα.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ
16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις
που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την
παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά
αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να
αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
μίσθωση. Το νέο Πρότυπο έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις όπως
αναλύεται στη σημείωση 2.3.
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ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ
23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του
τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23
περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με
τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον
λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική
Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική
οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με
αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το
χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί
ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου
και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να
επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του
ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ
11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού
λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23:
Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος

Καθορισμένων

Παροχών»

(εφαρμόζεται

για

ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων
περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα
απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον
προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την
εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η
ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο
χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση
στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
2.2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη
τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αναθεώρηση

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

Χρηματοοικονομικής

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση
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σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση
και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο
κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης,
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και
γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την
αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές
Καταστάσεις.

Περαιτέρω,

το

αναθεωρημένο

Εννοιολογικό

Πλαίσιο

της

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των
εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς
τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας
κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις

στις

Αναφορές

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της
αναθεώρησής

του.

Ορισμένα

Πρότυπα

περιλαμβάνουν

ρητές

αναφορές

σε

προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2020)
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Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε
άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις
εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις
Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να
εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα
περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου
Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2020)

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες
απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να
εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία
προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις
σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία
προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα
διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες
πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που
επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο
τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει
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αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις
αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών
οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της
επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση.
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based
standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων,
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που
κατέχει. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες
ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2022)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για
αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς,
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις
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ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του
διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση,
και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας
οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων
συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
b. Μεταβολές σε Λογιστικές Πολιτικές από την υιοθέτηση νέων Προτύπων
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αντικαθιστά τον υφιστάμενο λογιστικό χειρισμό βάσει των
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν
μίσθωση», SIC 15 «Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα» και SIC 27 «Αξιολόγηση
συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης».
Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο, ο λογιστικός χειρισμός των μισθώσεων για τους
εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχος με αυτόν του ΔΛΠ 17, δηλαδή οι εκμισθωτές
ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε χρηματοοικονομικές και λειτουργικές.
Αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων για τους μισθωτές, το ΔΠΧΑ 16
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο αναγνώρισης των μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
σύμφωνα με το οποίο ο μισθωτής αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μίσθωσης κατά την
ημερομηνία που τα πάγια καθίστανται διαθέσιμα για χρήση ενώ παρέχει και
συγκεκριμένες πρακτικές διευκόλυνσης όπως αναλύονται κατωτέρω.
Η Εταιρεία εφάρμοσε το νέο Πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας
την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία
στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2018 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί
και παρουσιάζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από το ΔΛΠ 17.
Η Εταιρεία έκαναν χρήση των κατωτέρω πρακτικών διευκόλυνσης όπως προβλέπεται
από το ΔΠΧΑ 16:


Εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 μόνο σε όσες συμβάσεις ήταν σε ισχύ
κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωριστεί ως μισθώσεις με βάση το
ΔΛΠ 17.



Οι μισθώσεις με χρονική διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών καθώς και οι
μισθώσεις χαμηλής αξίας εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του νέου Προτύπου.
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Χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία
μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως η διάρκεια μίσθωσης, η φύση
του παγίου κλ.π.)



Εξαιρέθηκαν οι αρχικές άμεσες δαπάνες από την επιμέτρηση των δικαιωμάτων
χρήσης παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία αρχικής
εφαρμογής.



Συμβάσεις οι οποίες εμπεριέχουν όρους επέκτασης ή λύσης αξιολογήθηκαν με
βάση την προγενέστερη εμπειρία.

Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης ως ένα
δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την
ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα δικαιώματα
χρήσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, αναγνωρίζονται σε
ποσό που ισούται με την υποχρέωση από μισθώσεις.
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στο κόστος το
οποίο περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής επιμέτρησής της υποχρέωσης μίσθωσης,
αρχικές δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο, τα κόστη αποκατάστασης
και τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν αυτή,
μειωμένες κατά ποσό εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής
του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσής του και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
της αξίας τους.
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται αρχικά σε ποσό ίσο με την παρούσα αξία
των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης και περιλαμβάνουν τα
συμβατικά σταθερά μισθώματα, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον
δείκτη και ποσά που σχετίζονται με πληρωμές υπολειμματικής αξίας και αναμένονται
να πληρωθούν. Επίσης, περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης δικαιώματος αγοράς,
καθώς και ποσά κυρώσεων λήξης μιας σύμβασης στην περίπτωση που είναι σχεδόν
βέβαιο ότι ο εκμισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Για τον υπολογισμό της
παρούσας αξίας των μισθωμάτων χρησιμοποιείται το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης
ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται από τη σύμβαση, το επιτόκιο
επιπρόσθετου

δανεισμού

(incremental

borrowing

rate).

Το

επιτόκιο
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αυτό

αντιπροσωπεύει το κόστος που θα όφειλε να καταβάλει ο μισθωτής για να δανειστεί το
απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο ενεργητικού με παρόμοια
χαρακτηριστικά, και συνθήκες με το μισθωμένο στοιχείο σε ένα παρόμοιο οικονομικό
περιβάλλον. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο
που εφαρμόστηκε για την Εταιρεία ήταν 7,08%.
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ποσό των υποχρεώσεων μίσθωσης προσαυξάνεται με
το χρηματοοικονομικό τους κόστος και μειώνεται με την πληρωμή των μισθωμάτων.
Στην περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στο ποσό των μισθωμάτων λόγω μεταβολής
κάποιου δείκτη, στην εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας ή στην αξιολόγηση ενός
δικαιώματος αγοράς, επέκτασης ή λήξης της σύμβασης, τότε γίνεται επανεκτίμηση του
ποσού της υποχρέωσης.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης περιλαμβάνονται στο κονδύλι
«Ενσώματα

Περιουσιακά

περιλαμβάνονται

στο

Στοιχεία»

κονδύλι

και

οι

«Δανειακές

υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις»

από
στην

μισθώσεις
Κατάσταση

Χρηματοοικονομικής θέσης.
Ως εκμισθωτής
Αναφορικά με τον εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά διατηρεί τους λογιστικούς
χειρισμούς που προβλέπονταν στο ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
ταξινομεί τις μισθώσεις του ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές και να λογιστικοποιεί
αυτούς τους δύο τύπους μισθώσεων διαφορετικά.
Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16
Η επίδραση των προσαρμογών στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας από την εφαρμογή
του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα. Τυχόν
γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το νέο Πρότυπο δεν
περιλαμβάνονται στον πίνακα.
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Εταιρεία

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31/12/2018

14.400

Εξαιρέσεις
Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις

0

Μισθώσεις χαμηλής αξίας

0

Υποχρεώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 προ προεξόφλησης

14.400

Μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

7,08%

Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

13.015

Εκ των οποίων:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

8.979

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

4.036

Υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

13.015

Δικαίωμα Χρήσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

13.015

Κτίρια
Κόστος κτήσης την 01/01/2019
Επίδραση ΔΠΧΑ 16 01/01/2019
Αναθεωρημένο Κόστος Κτήσης την 01/01/2019
Προσθήκες
Κόστος κτήσης την 31/12/2019

Αποσβέσεις την 01/01/2019

13.015
13.015
13.015

-

Προσθήκες

-4.338

Κόστος κτήσης την 31/12/2019

-4.338

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019

8.677

Επιπλέον, σε σχέση με τις παραπάνω μισθώσεις η Εταιρεία αναγνώρισαν αποσβέσεις
και χρηματοοικονομικά έξοδα αντί για έξοδα από μισθώσεις. Για την ετήσια περίοδο
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία αναγνώρισε ευρώ 4.338,01 αποσβέσεις
και ευρώ 764,24 για χρηματοοικονομικά έξοδα.
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Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
έχουν επηρεαστεί θετικά κατά ευρώ 302,55 στην Εταιρεία λόγω της υιοθέτησης του
ΔΠΧΑ 16.

2.4 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα
δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα
οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται
συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
2.4.1 Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων
που συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν
την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των
απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως
επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους.
2.4.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας
καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς
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να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να
είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για
την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί
τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως
αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση
υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή
βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις
με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις
συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά
ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
Εκτίμηση απομείωσης
Η Εταιρεία ελέγχει ετησίως για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα ενσώματα και
άυλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε
απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των προεξοφλημένων
ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο.
Ελέγχονται τα ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές
ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες
ταμειακές ροές.
Φόροι εισοδήματος
Η εταιρία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος βάσει ν.4646/2019 με συντελεστή 24% από
την φορολογική χρήση 2019. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους
εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και
υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των
επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους
φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά
αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο
εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την
οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται.
Επιμέτρηση

αναμενόμενων

πιστωτικών

ζημιών

Η

απομείωση

των

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού βασίζεται σε παραδοχές
σχετικά με τον κίνδυνο αθέτησης και τα ποσοστά των αναμενόμενων πιστωτικών
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ζημιών. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει στο σχηματισμό
κρίσεων κατά την επιλογή των εν λόγω παραδοχών, καθώς και την επιλογή των
εισροών για τον υπολογισμό της απομείωσης, βάσει των ιστορικών στοιχείων,
των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς και των προβλέψεων για τα μελλοντικά
οικονομικά μεγέθη στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και
τις απαιτήσεις από μισθώσεις χρησιμοποιείται η απλοποιημένη προσέγγιση του
ΔΠΧΑ 9, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια
ζωής των ως άνω στοιχείων με τη χρήση ενός πίνακα προβλέψεων. Ο εν λόγω
πίνακας βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία αλλά προσαρμόζεται με τέτοιον τρόπο
ώστε να αντανακλούνται προβλέψεις για την μελλοντική κατάσταση του
οικονομικού περιβάλλοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της
μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αναμενόμενων πιστωτικών
απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψιν της την
πιστωτική πολιτική της Εταιρίας, αναφορές για το ανοιχτό υπόλοιπο των
πελατών, εμπειρία αναφορικά με το ρυθμό είσπραξης απαιτήσεων ανά
κατηγορία

πελάτη,

τις

τρέχουσες

οικονομικές

συνθήκες

και

πιθανές

εξασφαλίσεις και εγγυήσεις που έχουν ληφθεί από συγκεκριμένους πελάτες.
Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρίας συνεξετάζει τα στοιχεία των νομικών
συμβούλων της τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων
και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται για τις απαιτήσεις
για τις οποίες έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις αλλαγές των συνθηκών και τις προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής
κατάστασης. Επιπλέον, τα ιστορικά στοιχεία και οι προβλέψεις που γίνονται για
το μέλλον ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά του
πραγματικού ύψους αθέτησης των υποχρεώσεων πελατών στο μέλλον.
Ενδεχόμενα γεγονότα
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δεν θα
επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με
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τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της
Εταιρείας στο μέλλον.

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε
κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2019 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες
ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω
τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το
μηχανογραφικό εξοπλισμό.

3. Σύνοψη των Λογιστικών Πολιτικών
3.1 Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση
αυτών των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
3.2 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία
λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται
σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση
των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές
από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
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νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία της οικονομικής θέσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. Στην εταιρεία δεν υφίστανται
τέτοιες περιπτώσεις.
3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία,
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών
στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ, των παγίων
καταχωρούνται στα αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής
τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά
κατηγορία παγίων, η οποία έχει ως εξής:

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

1 - 12 έτη
1 - 4 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται
σε επανεξέταση σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής
θέσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά
την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
3.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία.
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3.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται
και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να είναι ανακτήσιμη(δεν υφίστανται στην
εταιρεία τέτοια πάγια). Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους
δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής
τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία
των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη
από το ανακτήσιμο ποσό τους.

3.6 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
(α) Αναγνώριση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική
υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο
όταν,

η

Εταιρία

καθίσταται

ένας

εκ

των

συμβαλλομένων

του

χρηματοοικονομικού μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί
των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρία μεταβιβάσει το
χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
της κυριότητας.
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που
καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
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(β) Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του
Ενεργητικού
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική
συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής
τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της
συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που
αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων,
ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
•

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,

•

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των

αποτελεσμάτων, και
•

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των

λοιπών συνολικών εσόδων.
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας
σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού,
και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους.
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα»,
«Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την
απομείωση

των

εμπορικών

απαιτήσεων

που

περιλαμβάνεται

εντός

των

στοιχείων

του

λειτουργικών αποτελεσμάτων.
γ)

Μεταγενέστερη

επιμέτρηση

χρηματοοικονομικών

ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο
κριτήρια:
i.

το

επιχειρηματικό

μοντέλο

διαχείρισης

ενός

χρηματοοικονομικού

στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών
ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
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ii.

εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του

ενεργητικού συνίσταται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί
του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο).
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με
σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια
ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο
κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση
παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά την
αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι
μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της
Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με
αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων
αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.

δ) Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός
χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί
μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε
συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες
που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων,
αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
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•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν

έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),
•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει

επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και
•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές

αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).
Για

τα

χρηματοοικονομικά

στοιχεία

που

εντάσσονται

στο

Στάδιο

1

αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων
δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3
αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των
συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρία αναμένουν
να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού
πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Η Εταιρία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα
στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις
απαιτήσεις από μισθώσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις
συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε
οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου.
Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρία
χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω
χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και
λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες,
προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το
οικονομικό περιβάλλον.

3.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων
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Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων,
όπως οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας καθώς και
λογαριασμούς και επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου που
δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε διαθέσιμα.
3.8 Μετοχικό Κεφάλαιο
To μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνεται στα Ίδια Κεφάλαια και αφορά τις
ονομαστικές της μετοχές. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση
του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για
την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως
που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων
κεφαλαίων.
3.9 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Η επιβάρυνση της χρήσης αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές
περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της
χρήσης με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (24% για την χρήση 2019 και 29% για
την χρήση 2018 ). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας,
όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα
ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις
και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικώς. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής
συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την
οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους
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φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νομούς) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία της οικονομικής θέσης. Σε περίπτωση
αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας
της οικονομικής θέσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην
οποία θα υπάρξει το μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναμενόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή της
υποχρέωσης που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα
ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της κινητής περιουσίας,
έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
3.10 Παροχές στο Προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους
(εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό
καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωμένο έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η
προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της
απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική
περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα
της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το
δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως
έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης
(νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον
© 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 |
www.grant-thornton.gr

φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το
ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που
καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις
των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα
καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την
αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.
Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην οικονομική θέση για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την
καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του
προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε
αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των ομολόγων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της χρήσης
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση
αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν
δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών,
το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που παρουσιάζονται σε μια οικονομική χρήση
αναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου και άμεσα στην κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων
και δεν υπάρχει η δυνατότητα της σταδιακής αναταξινόμησης στα αποτελέσματα.
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής
σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές
πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές
αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία
της οικονομικής θέσης, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των
υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση
μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η
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αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον
αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Στην περίπτωση
τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
3.11 Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά
οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να
επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του
εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης
αξίας, επιστροφές, και κάθε είδους εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου θεωρείται
ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
σχετίζονται

με

την

πώληση

έχουν

επιλυθεί.

Τα

έσοδα

της

Εταιρίας,

περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από μισθώματα και υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώμενους φόρους και εκπτώσεις.
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον
προσδιορισμό των εσόδων από συμβόλαια με πελάτες:
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης
εκπληρώνονται.
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το
οποίο η Εταιρία αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που
εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι
επί των πωλήσεων). Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές
δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για
υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την
πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση
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υπηρεσιών σε έναν πελάτη). Η Εταιρία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση
για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε
δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν
διατηρεί

δικαίωμα

επί

ενός

τιμήματος

το

οποίο

είναι

ανεπιφύλακτο

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της
σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική
υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και το
έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Η Εταιρία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ
προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις
εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, η Εταιρία αναγνωρίζει
ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις
δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η
πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον
πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση τιμολογίου.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εξασφαλισμένη. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία
αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
(γ) Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
3.12 Μισθώσεις
Το νέο λογιστικό Πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», επηρέασε το λογιστικό χειρισμό των
λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρίας ως μισθωτή. Η Εταιρία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 16
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από την 1/1/2019, εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης (modified
retrospective approach), χωρίς επαναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών για τα
προηγούμενα έτη. Με βάση το προηγούμενο πρότυπο (ΔΛΠ 17) η Εταιρία (ως
μισθωτής), ταξινομούσε τις μισθώσεις της ως λειτουργικές, καθώς πληρούσαν τα
σχετικά κριτήρια του ΔΛΠ 17. Εκτενέστερη ανάλυση παρατίθεται στη Σημείωση 2. 3.
3.13 Διανομή Μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3.14 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
στοιχεία
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση,
ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή
οικονομικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και
αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι
πιθανή.
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας.
4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους
όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές
αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας
εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική
απόδοση της Εταιρείας.
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Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.
4.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε χώρες της ευρωζώνης και συνεπώς δεν εκτίθεται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο.
4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ταμειακά Διαθέσιμα 2019: € 2.654,61 (2018: € 22.481,55), Εμπορικές και Λοιπές
Εμπορικές Απαιτήσεις 2019: 275.553,20 (2018: € 239.250,54).
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου καθώς η
πλειοψηφία των εμπορικών απαιτήσεων της προέρχεται από τις συνδεδεμένες
εταιρείες του ομίλου. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με
αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.

4.3 Κίνδυνος Ρευστότητας
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
της εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού
του κατά το ποσό των € 959.587,15 με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην
είναι σε θέση αν αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Το σύνολο σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, αφορά
υποχρεώσεις προς την συγγενή εταιρεία του ομίλου «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ»,
καθώς και υποχρεώσεις προς τον έτερο μέτοχο «NEW YORK TIMES FRANCE SA». Η
διοίκηση της εταιρείας, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας και πως
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν στο ακέραιο, οι δε εταίροι
δεσμεύονται να μην απαιτήσουν το σύνολο των απαιτήσεων αυτών για τους επόμενους
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της 31/12/2019 σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα ρευστότητας.
Επίσης, η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης
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προκύψει τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 για την
Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

31/12/2019
6 έως 12 μήνες

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

0,00

0,00

4.648,06

0,00

2.165,55

2.165,56

0,00

0,00

0,00

2.992.328,91

0,00

0,00

20.778,16

0,00

0,00

0,00

22.943,71

2.994.494,47

4.648,06

0,00

Υποχρεώσεις από μισθώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

εντός 6 μηνών

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η
Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής :

Βραχυπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

31/12/2018
6 έως 12 μήνες

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

0,00

0,00

0,00

0,00

Εμπορικές Υποχρεώσεις

0,00

2.738.505,98

0,00

0,00

4.493,24

15.121,22

0,00

0,00

4.493,24

2.753.627,20

0,00

0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

1 έως 5 έτη

αργότερο
από 5 έτη

εντός 6 μηνών

4.4 Κίνδυνος Ταμειακών Ροών και Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας λόγω
Μεταβολών των Επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων δεδομένης και της απουσίας δανεισμού.
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4.5 Διαχείριση Κεφαλαίου
Η διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως σκοπό:
 τη διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
 την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους και οφέλη για τα
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία.
Τα Κεφάλαια της Εταιρείας αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά
κεφάλαια και το λογαριασμό των κερδών/ζημιών εις νέο. Τα Κεφάλαια της Εταιρείας
μπορεί να μεταβάλλονται μέσω της καταβολής μερίσματος, της επιστροφής κεφαλαίου
και της έκδοσης και διάθεσης νέων μετοχών.

ΔΕΙΚΤΗΣ
Ίδια Κεφάλαια

31/12/2019

31/12/2018

-1.012.877,09

-994.946,49

2.654,61

22.481,55

Κεφάλαιο

-1.010.222,48

-972.464,94

Ίδια Κεφάλαια

-1.012.877,09

-994.946,49

0,00

0,00

-1.012.877,09

-994.946,49

100%

98%

Ταμειακά Ισοδύναμα & Διαθέσιμα

Δανειακά Κεφάλαια
Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων

Κεφάλαιο προς Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

5. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
5.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Λοιπός Εξοπλισμός
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στις αξίες κτήσης τους μειωμένες με τις
σωρευμένες αποσβέσεις τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή
οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς και οι
μεταβολές των παγίων κατά χρήση, της Εταιρείας:
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Μικτή Λογιστική αξία

0,00

Μεταφορικά
μέσα & μηχ/κός
εξοπλισμός
24.454,64

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018

0,00

-24.454,58

0,00

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2018

Οικόπεδα &
Κτίρια

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός
6.470,86

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολο

0,00

30.925,50

-6.470,72

0,00

-30.925,30

0,06

0,14

0,00

0,20

0,00

24.454,64

6.470,86

0,00

30.925,50

0,00

-24.454,58

-6.470,72

0,00

-30.925,30

0,00

0,06

0,14

0,00

0,20

Μικτή Λογιστική αξία

0,00

7.319,68

7.633,36

0,00

14.953,04

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση
αξίας
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2019

0,00

-7.319,62

-7.633,19

0,00

-14.952,81

0,00

0,06

0,17

0,00

0,23

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μεταφορικά
μέσα & μηχ/κός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2018

0,00

0,06

0,14

0,00

0,20

Προσθήκες

0,00

0,00

1.162,50

0,00

1.162,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.162,47

0,00

-1.162,47

Μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις Αποσβέσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου
2018

0,00

0,06

0,17

0,00

0,23

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών
εταιρειών
Προσθήκες

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

Σύνολο

Μεταφορές

0,00

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις Αποσβέσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2019

0,00

0,06

0,17

0,00

0,23

5.2 Περιουσιακά στοιχεία με Δικαίωμα Χρήσης

Στον

παρακάτω

πίνακα

απεικονίζονται

τα

δικαιώματα

χρήσης

που

αναγνωρίστηκαν από την Εταιρεία με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στις 1/1/2019
και περιλαμβάνονται
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Σε Ευρώ

Κτίρια

Κόστος κτήσης την 01/01/2019

-

Επίδραση ΔΠΧΑ 16 01/01/2019
Αναθεωρημένο
κόστος
κτήσης
01/01/2019
Προσθήκες

13.015

Κόστος κτήσης την 31/12/2019

13.015

13.015
0

Αποσβέσεις την 01/01/2019

-

Προσθήκες

-4.338

Αποσβέσεις την 31/12/2019

-4.338

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2019

8.677

5.3 Αναβαλλόμενος Φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

31/12/19
Απαίτηση

31/12/18

Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

Μ η Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αυλα Περιουσικά Στοιχεία

0,00

0,00

0,00

0,00

72,52

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

18.123,67

0,00

17.178,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

18.196,19

0,00

17.178,82

0,02

Συμψηφιστικό υπόλοιπο

18.196,19

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Απαιτήσεις
Μ ακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

17.178,80
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
(υποχρεώσεις)

Αναπρ. Αναβαλλόμενης
Αναπρ. Αναβαλλόμενης
Αναγνωρισμένες
Φορολογίας λόγω
Αναγνωρισμένες
Φορολογίας λόγω
στην Κατάσταση
Μ εταβολής Φορολ.
στην Κατάσταση
Μ εταβολής Φορολ.
Μ εταβολής
Συντελεστή Αναγν.στην Αποτελεσμάτων
Συντελεστή Αναγν.στην
Ιδίων
Καταστ.Μ εταβ.Ιδίων
Χρήσης
Καταστ.Αποτελ.Χρήσης
Κεφαλαίων
Κεφαλαίων

01/01/19

31/12/18

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ενσώματες Ακινητοποίησεις

-0,02

0,00

0,00

72,54

0,00

72,52

Απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προσαρμογή αποθεματικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.178,82

-687,15

65,04

472,08

1.094,88

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Προβλέψεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.178,80

-687,15

65,04

544,62

1.094,88

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
(υποχρεώσεις)

0,00
18.123,67

0,00
18.196,19

Αναπρ. Αναβαλλόμενης
Αναπρ. Αναβαλλόμενης
Αναγνωρισμένες
Φορολογίας λόγω
Αναγνωρισμένες
Φορολογίας λόγω
στην Κατάσταση
Μ εταβολής Φορολ.
στην Κατάσταση
Μ εταβολής Φορολ.
Μ εταβολής
Συντελεστή Αναγν.στην Αποτελεσμάτων
Συντελεστή Αναγν.στην
Ιδίων
Καταστ.Μ εταβ.Ιδίων
Χρήσης
Καταστ.Αποτελ.Χρήσης
Κεφαλαίων
Κεφαλαίων

01/01/18

31/12/18

Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ενσώματες Ακινητοποίησεις

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,02

Απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Προσαρμογή αποθεματικών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.103,16

-2.927,81

154,97

505,75

-657,25

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Προβλέψεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.103,14

-2.927,81

154,97

505,75

-657,25

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Σύνολο

0,00
17.178,82

0,00
17.178,80

Ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για την χρήση 2018 ήταν 29%. Με το
άρθρο

22

του

ν.

4646/2019,

που

ψηφίστηκε

τον

Δεκέμβριο

2019,

τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 για τη
μείωση

του

φορολογικού

συντελεστή

των

κερδών

από

επιχειρηματική

δραστηριότητα. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, για τα εισοδήματα του
φορολογικού έτους 2019 και εφεξής ο συντελεστής φορολογίας των κερδών από
επιχειρηματική δραστηριότητα μειώνεται από είκοσι εννέα (29%) σε είκοσι
τέσσερα τοις εκατό (24%).
Σχετικά με τους συντελεστές με βάση τους οποίους υπολογίστηκαν οι αναβαλλόμενοι
φόροι σημειώνουμε ότι στην παράγραφο του ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» ορίζεται
ότι:
«Τα

αναβαλλόμενα

φορολογικά

περιουσιακά

στοιχεία

και

υποχρεώσεις

θα

επιμετρώνται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν
στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού».
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Συνεπώς για τις χρήσεις που λήγουν μετά την 31/12/2019, ο υπολογισμός των
αναβαλλόμενων φόρων για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις έγινε με τους νέους
φορολογικούς συντελεστές, όπως αυτοί θα ισχύουν στο

έτος που θα

τακτοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση.

5.4 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
31/12/2019
Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα (Χαρτοφυλακιου)
Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου)

31/12/2018

202.693,03
187.176,86
1.278,00

147.853,40
187.176,86
1.404,90

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

-115.594,69

-97.184,62

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

275.553,20

239.250,54

180.686,77
93.588,43
1.278,00

128.148,03
109.697,61
1.404,90

0,00

0,00

275.553,20

239.250,54

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Πελάτες
Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες (Σε τράπεζες)
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η
εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των
ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν
υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη €116
χιλ. (2018 € 97χιλ.).

5.5 Λοιπές Απαιτήσεις & Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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31/12/2019
Προκαταβολές σε Προμηθευτές

1.573.550,77

1.350.916,24

203.564,67

190.033,62

2.527,78

11.028,19

1.779.643,22

1.551.978,05

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

31/12/2018

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
31/12/2019
Προκαταβολές σε Προμηθευτές

31/12/2018

1.573.550,77

1.350.916,24

203.564,67

190.033,62

2.527,78

11.028,19

1.779.643,22

1.551.978,05

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις

Το κονδύλι “Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο” περιλαμβάνει για την χρήση 2019 ποσό
ευρώ 197.701,88 το οποίο αφορά πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης
λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των
ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
Τα λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού αναλύονται ως ακολούθως:
31/12/2019
Προπληρωθέντα έξοδα

31/12/2018

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

5.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2019

31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο

1.414,73

4.211,73

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

1.239,88

18.269,82

2.654,61

22.481,55

Σύνολο
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5.7 Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναλύεται ως εξής :
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αριθμός μετοχών
1 Ιανουαρίου 2018
Αύξησεις / Μειώσεις
31 Δεκεμβρίου 2018
Αύξησεις / Μειώσεις

30.000
-

87.900,00
-

30.000
-

31 Δεκεμβρίου 2019

87.900,00
-

87.900,00
-

30.000

Σύνολο

87.900,00
-

87.900,00

87.900,00

Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Τακτικό
Ειδικά
Αφορολόγητα
αποθεματικο αποθεματικά αποθεματικά
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018
Συναλλαγματικές διαφορές

141,09

0,00

0,00

Λοιπά
αποθεματικά
2.750,79

0,00

Ειδικά Αποθεματικά από απορρ.κλάδου
Συσσωρευμένα αποτελέσματα από αναλογιστική μελέτη
141,09

0,00

0,00

0,00

0,00

2.126,72

2.126,72

4.877,51

Ειδικά Αποθεματικά από απορρ.κλάδου
Συσσωρευμένα αποτελέσματα από αναλογιστική μελέτη

0,00

-3.402,08

-3.402,08

1.475,43

1.616,52

0,00
141,09

0,00

0,00

Το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως εξής :

Υπόλοιπα
Ιδίων
Κεφαλαίων
Υπόλοιπα 31/12/2018

-994.946,49

Αποτέλεσμα χρήσης 2019

-14.528,52

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
Λοιπά συνολικά αποτελέσματα χήσης
Υπόλοιπα 31/12/2019

0,00
5.018,60
0,00
0,00

0,00

Λοιπά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019

2.891,88
0,00

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης

Λοιπά
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Συναλλαγματικές διαφορές
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης

Σύνολο

0,00
-3.402,08
-1.012.877,09
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Από το τελικό υπόλοιπο προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
έχει καταστεί αρνητικό, με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 119 παρ.4 του Ν.4548/2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει
εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για την άρση εφαρμογής των διατάξεων του
παραπάνω άρθρου και συγκεκριμένα για τη χρήση 2020 σκοπεύει να κινηθεί στα ίδια
πλαίσια με αυτά της προηγούμενης χρήσης, με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας
και αξιοπιστίας της εφημερίδας και των ενθέτων της προσδοκώντας να διατηρήσει τα
θετικά οικονομικά αποτελέσματα που εμφάνισε κατά τη διάρκεια της κλειόμενης
χρήσεως μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ δύσκολο. Ο συνεχής έλεγχος των
δαπανών, η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση του μεριδίου των διαφημιστικών
εσόδων και η είσπραξη τους, καθώς και η διατήρηση των εσόδων από την κυκλοφορία
στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2019 παρόλο τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν
παγκοσμίως λόγω της πανδημίας του covid-19 , μαζί με την ταμειακή επάρκεια και
ομαλή ρευστότητα αποτελούν τις πρώτες προτεραιότητες για την διοίκηση το 2020.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εντοπίζεται πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, η διοίκηση θα
λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Επίσης το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κατά την 31/12/2019 ήταν αρνητικό, καθώς
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερέβαιναν τα κυκλοφοριακά στοιχεία του
ενεργητικού κατά € 959.587,15. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν
προβλήματα ρευστότητας και πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν
στο ακέραιο. Το σύνολο σχεδόν των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους
προμηθευτές, αφορά υποχρεώσεις προς τον όμιλο της μητρικής εταιρείας «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ», καθώς και υποχρεώσεις προς τον έταιρο μέτοχο «NEW YORK
TIMES», οι οποίοι δεσμεύονται να μην απαιτήσουν το σύνολο των απαιτήσεων αυτών
σε περίπτωση που η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.
Επίσης, η μητρική εταιρεία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», δεσμεύεται να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης
προκύψει τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έγκρισης
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019.
5.8 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα

του

κάθε

εργαζομένου,

κατά

την

ημερομηνία

του

ισολογισμού,
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προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο
καταβολής του.
Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις
των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει
επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των παροχών σε εργαζόμενους,
ειδικότερα:
- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από
επανυπολογισμούς στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά
έσοδα
- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους
καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την
αφαίρεση του προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του
προγράμματος και το κόστος επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα
καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό στοιχείο ενεργητικού ή την
καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων παροχών
- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους
σχετικούς κινδύνους.
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2019

31/12/2018

75.515,22

68.715,22

75.515,22

68.715,22

Καταβληθέντα ποσά σε Εργαζομένους κατά τη διάρκεια της χρήσης

0,00

0,00

Συνολικό έξοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης

2.238,00

2.023,27

4.562,00

-2.629,00

6.800,00

-605,73

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών
Συνολικών Εσόδων

Αναλογιστικά κέρδη /ζημιές που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση
Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Σύνολο
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Το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα αποτελέσματα αναλύεται ως εξής:
Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης

1.207,00

2.012,00

Κόστος Τόκων

1.031,00

1.148,14

Επίδραση Περικοπής/ Διακανονισμού/ Τερματικές Παροχές

0,00

4.512,00

Αναλογιστικά (Κέρδη) /Ζημιές

0,00

0,00

(μείον) Καταβληθείσες Αποζημιώσεις

0,00

-8.085,00

Μη καταχωρημένου κόστους προϋπηρεσίας

0,00

Απορρόφηση/(Μετακίνηση) Προσωπικού
Έξοδο Χρήσης για Συνταξιοδοτικές Παροχές

0,00

2.436,13

2.238,00

2.023,27

Για τον καθορισμό της υποχρέωσης για συνταξιοδότηση, χρησιμοποιήθηκαν οι
ακόλουθες αναλογιστικές παραδοχές:
2019

2018

Επιτόκιο προέξοφλησης

1,2%

1,5%

Αναμενόμενο ποσοστό μισθολογικών αυξήσεων

1,7%

1,7%

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού

1,5%

2%

Θνησιμότητα

EVK 2000

Η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μεγαλύτερου θα είχε ως αποτέλεσμα
η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη
κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5% μικρότερου θα είχε
ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8%.
Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών,
δηλαδή η χρήση 0,5% μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως
αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8% ενώ η
ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναμενόμενης αύξησης μισθών
μικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μικρότερη κατά 8%.
5.9 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας,
έχουν ως εξής:
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31/12/2019
Προμηθευτές

2.857.753,33

2.528.959,65

134.575,58

209.546,33

2.992.328,91

2.738.505,98

Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

31/12/2018

5.10 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2019
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

31/12/2018

0,00

0,00

7.574,69

11.225,78

7.574,69

11.225,78

5.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2019
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Σύνολο

31/12/2018

13.203,47

8.388,68

13.203,47

8.388,68

5.12 Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις από μισθωτικές υποχρεώσεις αφορούν στη μίσθωση κτιρίων. Οι
υποχρεώσεις στους εκμισθωτές, αναλύονται ως εξής:

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - Ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων:
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31/12/2019

31/12/2018

Μέχρι ένα έτος

4.800

0

Από 1 έως 5 έτη

4.800

0

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

9.600

0
0

(621)

0

8.979

0

Μείον:
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοοικονομικού κόστους στις χρηματοδοτικές μισθώσεις
Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων σε Χρηματοδοτικά Μ ισθώματα

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται ως εξής:
31/12/2019

31/12/2018

Μέχρι ένα έτος

4.331

0

Από 1 έως 5 έτη

4.648

0

Πάνω από 5 έτη
Σύνολο

0
8.979

0
0

Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων
μισθωτικών υποχρεώσεων για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 περιλαμβάνεται
στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων

H Εταιρεία έχει επιλέξει να μην αναγνωρίσει μισθωτικές υποχρεώσεις για
βραχυχρόνιες μισθώσεις (μισθώσεις με χρονική διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών). Οι
πληρωμές μισθωμάτων για τις μισθώσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έξοδο στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο.
Οι συνολικές ταμειακές εκροές για μισθώσεις για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ευρώ
4.800. για την Εταιρεία.

Συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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Χρηματοδοτικ
ές Μ ισθώσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019

-

Επίδραση ΔΠΧΑ 16 01/01/2019

13.015

Αναπροσαρμοσένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019

13.015

Μεταβολές στις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές
- Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

-4.036

Σύνολo από μεταβολές στις χρηματοδοτικές ταμειακές ροές

-4.036

Λοιπές μεταβολές
Σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων

0

Λοιπά

0

Σύνολo από λοιπές μεταβολές

0

- Ανακατάταξη
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019

8.979

5.13 Πωλήσεις
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πωλήσεις Εφημερίδας
Έσοδα Διαφήμισης -Δημοσιεύσεων - Μικρών Αγγελιών
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες
Έσοδα από πώληση υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

01/0131/12/2019
557.856,45
50.957,69
17.274,71
2.212,80
628.301,65

01/0131/12/2018
569.702,04
40.647,78
17.436,38
3.210,90
630.997,10

5.14 Κόστος Πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων για τη χρήση 2019 και 2018 αναλύεται ως εξής:
01/01 31/12/2019

01/01 31/12/2018

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

197.824,94

193.910,79

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

277.253,84

266.804,47

6.000,00

13.770,55

212,80

279,72

0,00

0,00

320,00

0,00

4.338,01

0,00

485.949,59

474.765,53

Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

© 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 |
www.grant-thornton.gr

5.15 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης για τη χρήση 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Λοιπά
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
Σύνολο

1/01 31/12/2019

1/01 31/12/2018

2,72

4.309,41

3.831,60

15.294,90

3.834,32

19.604,31

283,61

5.923,96

283,61

5.923,96

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά
Σύνολο

5.16 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης
Ακολουθεί η ανάλυση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης για τη χρήση 2019 και 2018
αντίστοιχα:
Έξοδα Διοίκησης

1/1 - 31/12/2019 1/1 - 31/12/2018
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

1.207,00

8.960,00

46.738,00

34.984,00

0,00
2.097,42

90,00
10.595,07

909,60

1.220,00

Προβλέψεις

18.410,07

0,00

Σύνολο

69.362,09

55.849,07

Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα

Έξοδα Διάθεσης

© 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 |
www.grant-thornton.gr

1/1 31/12/2019
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά διάφορα έξοδα
Σύνολο

1/1 31/12/2018

31.182,26

38.243,38

12,60

9,60

240,13

630,11

53.305,00

52.715,40

84.739,99

91.598,49

5.17 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
1/01 31/12/2019

1/01 31/12/2018

Έσοδα τόκων:
-Τραπεζών

0,00

0,00

Σύνολο
Έξοδα τόκων:

0,00

0,00

- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

1.023,29

1.021,48

-Καθαρό Κόστος Τόκων Καθορισμένης Παροχής

1.031,00

1.148,00

764,24

0,00

2.818,53

2.169,48

- Τόκοι και Εξοδα δικαιώματος χρήσης κτιρίου
Σύνολο

5.18 Φόρος Εισοδήματος
Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής
ανέρχεται σε 24% για την χρήση 2019 και 29% για την χρήση 2018. Ο πραγματικός
τελικός φορολογικός συντελεστής διαφέρει από τον ονομαστικό. Στην διαμόρφωση του
πραγματικού φορολογικού συντελεστή επιδρούν διάφοροι παράγοντες σημαντικότεροι
των οποίων είναι η μη φορολογικά έκπτωση ορισμένων δαπανών, οι διαφορές
συντελεστών απόσβεσης που προκύπτουν μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και
των συντελεστών που ορίζονται από τον Ν.4172/2013, η δυνατότητα των εταιρειών να
σχηματίζουν αφορολόγητες εκπτώσεις και αφορολόγητα αποθεματικά καθώς η
ανωτέρω αναφερθείσα αύξηση του φορολογικού συντελεστή μέσω των υπολογισμών
του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος.
Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας
και της συγκριτικής χρήσης αφορούν αναβαλλόμενο φόρο. Τα ποσά των φόρων
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εισοδήματος που εμφανίζονται στα αποτελέσματα της τρέχουσας και της συγκριτικής
χρήσης για την εταιρεία αφορούν αναβαλλόμενο φόρο. Τα ποσά των φόρων
εισοδήματος που βαρύνουν την τρέχουσα και την αντίστοιχη περυσινή χρήση για την
Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
1/1 31/12/2019
-3.368,15

1/1 31/12/2018
-2.803,21

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

0,00

0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

0,00

0,00

-687,15

0,00

544,62

-2.422,06

-3.510,68

-5.225,27

Φόρος χρήσης

Αναβαλλόμενος φόρος από αναπροσαρμογή
φορολ. Συντελεστή
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο
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31/12/2019
-3.368,15

31/12/2018
-2.803,21

-142,53

-2.422,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο φόρου εισοδήματος
συνεχιζόμενης
δραστηριότητας

-3.510,68

-5.225,27

Κέρδη προ Φόρων
Συντελεστής Φόρου

11.017,84
0,24

20.294,88
0,29

2.644,28

5.885,52

Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόμενος φόρος
αποτελεσμάτων
Διαφορές φορολογικού
ελέγχου
Πρόβλεψη φόρου
εισοδήματος
Λοιποί φόροι

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου

Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία
-Αφορολόγητα εισοδήματα
- Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
- Επίδραση από μεταβολές
φορολογικού συντελεστή
-Λοιπές δαπάνες που δεν
αναγνωρίζονται για έκπτωση
-Λοιπά
Σύνολο φόρου
συνεχιζόμενων και
διακοπεισών
δραστηριοτήτων

0,00
-311,09

0,00
2.016,76

-1.517,40

-2.933,81
0,00

2.694,89

256,80

3.510,68

5.225,27

5.19 Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις της εταιρείας προς τρίτους .

5.20 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις
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Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της
Εταιρείας.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν είναι οριστικές, καθώς υπάρχουν
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από τις δημόσιες φορολογικές αρχές.
Η Εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2014-2019.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και θα
οριστικοποιηθούν. Η Εταιρία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών
χρήσεων

λαμβάνοντας

τις

αντίστοιχες

προβλέψεις

όπου

αυτό

κρίνεται

απαραίτητο. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό δεν έχει
σχηματίσει προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις για το θέμα αυτό.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, η Εταιρία έλαβε Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.
2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013. Σύμφωνα με την
εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρίες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω
ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου
από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι σε
ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν
τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές
με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Για τη χρήση 2019 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με την
πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση.»

© 2020 Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων | Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο | Τ: +30 210 7280000 Φ: +30 210 7212222 |
www.grant-thornton.gr

5.21 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες :
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2019
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2019

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
M AISON
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

(*)

0,00

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

4.887,20

4.887,20

2.729.844,29

2.729.844,29

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

1.203.136,85

344.005,44

1.547.142,29

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A.

0,00
0,00

M AISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

2.734.731,49

1.203.136,85

0,00

0,00

344.005,44

0,00

0,00

4.281.873,78

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2018
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

31/12/2018

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
M AISON
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

(*)

0,00

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

414,40

414,40

2.483.966,26

2.483.966,26

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

1.030.090,95

294.419,81

1.324.510,76

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00

EXPLORER S.A.

0,00
0,00

M AISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

2.484.380,66

1.030.090,95

0,00

0,00

294.419,81

0,00

0,00

3.808.891,42

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2019
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ

31/12/2019

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
M AISON
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

(*)

0,00

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ
ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

4.800,00

4.800,00

304.179,19

304.179,19

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

1,52

0,06

1,58

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.
EXPLORER S.A.

0,00
5.700,07

5.700,07
0,00

M AISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

314.679,26

0,00

0,00

1,52

0,06

0,00
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0,00

314.680,84

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2018
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ

31/12/2018

Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΩΝ

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
EXPLORER S.A.

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
M AISON
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΑ

(*)

7.370,05

Η ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

7.370,05

400,00

400,00

283.780,65

283.780,65

Α.Τ.Ε. ΕΡΓΩΝ

NEW YORK TIM ES
FRANCE ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΑΕΕ

189,43

0,10

189,53

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ν.

0,00
0,06

EXPLORER S.A.

0,06
0,00

M AISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΑ

291.550,76

0,00

0,00

189,43

0,10

0,00

0,00

291.740,29

5.22 Κόστος Μισθοδοσίας
Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:
1/1 31/12/2019

1/1 31/12/2018

Μισθοί & Ημερομίσθια

161.668,44

160.301,09

Εργοδοτικές εισφορές

36.156,50

33.609,70

1.207,00

8.960,00

0,00

0,00

199.031,94

202.870,79

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο Μισθοδοσίας

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019
ήταν 7 άτομα όσα και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
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5.23 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης
Κίνδυνος από την εξάπλωση της ασθένειας του Κορωνοίου (Covid -19)
Από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι και σήμερα, η κρίση της πανδημίας λόγω
του Κορωνοϊού (Covid-19), έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και αναμένεται να
μεταβάλλει τις προβλέψεις της εταιρείας για το τρέχων έτος 2020. Μέχρι στιγμής είναι
πρώιμη κάθε
εκτίμηση για το μέγεθος της ανατροπής που θα επιφέρει στις αγορές η πανδημία
(καθώς δυστυχώς βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).
Αν και κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα ως προς τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση
της ασθένειας του κορωνοϊού είναι προφανές ότι έχουμε σημαντική μείωση των
εσόδων ενώ ανάλογη είναι και η επιβράδυνση των εισπράξεων.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι :
Η πρόθεση και η πρώτη σειρά πολιτικών αποφάσεων και δημοσιονομικών μέτρων που
έλαβαν οι ελληνικές κι ευρωπαϊκές κυβερνητικές αρχές, καταδεικνύουν την πολιτική
βούληση να στηριχθούν σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο οι εργαζόμενοι και οι
επιχειρήσεις. Επίσης η πανδημία ευνοεί τις τηλεφωνικές πωλήσεις γεγονός που τόνωσε
τις πωλήσεις της εταιρείας στο μέρος των συνδρομών και των ηλεκτρονικών μέσων και
αντιστάθμισε μέρος των απωλειών.
Τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση κι έχει τη δυνατότητα να
διαφυλάξει στο μέγιστο δυνατό την κανονικότητα στη λειτουργία και τις πωλήσεις της,
και συνεπώς να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες που θα προκύψουν από την κρίση της
πανδημίας.
·

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς κι εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις αγορές

που δραστηριοποιείται, αλλά και των μέτρων ενίσχυσης που συνεχώς ανακοινώνονται,
και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες, ώστε να διατηρήσει
την ομαλή λειτουργία της, και να εξέλθει ενισχυμένη μετά το πέρας της κρίσης της
πανδημίας
·

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην

ελληνική αγορά, ωστόσο εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες
δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Η επίδραση της εξάπλωσης είναι ένα μη διορθωτικό γεγονός μετά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019.
Πέραν των αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 547196

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡ.ΔΙΑΒ.:ΑΗ 4775457

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 629096
Αρ. Αδ. Ά Τάξης Ο.Ε.Ε 18062

ΣΟΦΙΑ Κ. ΒΑΡΣΑΚΗ
ΑΔΤ AΗ 579413
ΑΡ.ΑΔ.Α΄ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε:79100
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