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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3) Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

                                      Α∆Τ Ζ 483595                                Α∆Τ Σ 579455 

Τριάντης Τριαντόπουλος

17-Απρ-06
Αραµπατζή Μ. Αθανασία

Με σύµφωνη γνώµη 

MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνοπτικά Οικονοµικα στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2005 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2005

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

Ι. ∆ούση 18, Μαρούσι

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της MAISON ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και
των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της
www.kathimerini.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2) ∆εν υφίστανται επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

5) Για την περίοδο 01/01 έως 31/12/2005 µεταξύ των συνδεδεµέµων µερών (όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24) οι αγορές και πωλήσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31/12/2005 αναλύονται στην παράφραφο 6.23 του προσαρτήµατος.

4) Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τα κέρδη δια του συνόλου των µετοχών της εταιρείας.

ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α∆Τ Ξ 047631  Α∆Τ Ξ 184239

1) Η εταιρεία έιχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004. Για τη χρήση 2005 έχει διενεργήσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου και αναφέρεται στη σηµείωση 6.18 του Προσαρτήµατος

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


