ENTYΠEΣ KAI ∆IKTYAKEΣ EK∆OΣEIΣ ANΩNYMH ETAIPEIA
AP. MHTPΩOY A.E. 35388/02/B/96/68
ΣYNOΠTIKA OIKONOMIKA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ AΠO 1/1/2006 MEXPI 31/12/2006
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της A.E. Eντυπες και ∆ικτυακές Eκδσεις. O
αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρσβαση στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρτυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Eνδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση ∆ιαδικτύου της, που αναρτώνται τα εν λγω στοιχεία.
ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
∆ιεύθυνση έδρας της Eταιρείας:
AP.M.A.E.:
Aρµδια Nοµαρχία:
Hµεροµηνία Eγκρισης των ετήσιων
Oικονοµικών Kαταστάσεων (απ τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
H Oρκωτή Eλέγκτρια Λογίστρια:
Eλεγκτική Eταιρεία:
Tύπος Eκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Eταιρείας:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Eθνάρχου Mακαρίου &
∆ηµητρίου Φαληρέως 2,
185 47, Nέο Φάληρο
35388/02/B/96/68
Nοµαρχία Πειραιά

Θεµιστοκλής Aλαφούζος
Bασίλειος ∆ιαµαντπουλος
Xρήστος Aγραφιώτης

Πρεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Aντιπρεδρος
Mέλος

26/03/2007
Aθανασία M. Aραµπατζή AMΣOEΛ 12821
GRANT THORNTON A.E. AMΣOEΛ 127
Mε σύµφωνη γνώµη-θέµα έµφασης
www.ekathimerini.gr

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (Ποσά σε ευρώ)

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (Ποσά σε ευρώ)

31.12.2006
------------------------

31.12.2005
------------------------

ENEPΓHTIKO
Πάγια Στοιχεία Eνεργητικού ................................................
Aπαιτήσεις απ Πελάτες ......................................................
Λοιπά Στοιχεία Eνεργητικού ................................................

1.1-31.12.2005
---------------------------

1.297.240,07
477.545,04

1.252.621,82
569.169,74

Eπενδυτικές ∆ραστηριτητες
Aύξηση/µείωση λοιπών µακρ. απαιτήσεων .........................
Tκοι Eισπραχθέντες ............................................................

108.987,53

100.717,49

Σύνολο εισροών / (εκροών) απ Eπενδυτικές
∆ραστηριτητες (β) ...............................................................

1.237,16
3.692,33
278.348,50
109.409,92
112.438,77
169.809,06
------------------------------- ------------------------------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY ......................................................
392.024,43
282.911,31
================ =================
ΠAΘHTIKO
Mακροπρθεσµες υποχρεώσεις..........................................
86.743,19
69.372,54
Λοιπές Bραχυπρθεσµες Yποχρεώσεις..............................
785.247,39
755.475,87
------------------------------- ------------------------------Σύνολο Yποχρεώσεων (α).....................................................
871,990,58
824.848,41
------------------------------- ------------------------------Mετοχικ Kεφάλαιο...............................................................
587.000,00
587.000,00
Λοιπά στοιχεία Kαθαρής Θέσης Mετχων Eταιρείας........ -1.066.966,15 -1.128.937,10
------------------------------- ------------------------------Σύνολο Kαθαρής Θέσης Mετχων Eταιρείας (β)...............
-479.966,15
-541.937,10
Σύνολο Kαθαρής Θέσης (δ) = (β).........................................
-479.966,15
-541.937,10
------------------------------- ------------------------------ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (α) +(δ) .............................................
392.024,43
282.911,31
================ =================
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN (Ποσά σε ευρώ)
1.1-31.12.2006
---------------------------Σύνολο Kύκλου Eργασιών ....................................................
Mικτά Kέρδη / (ζηµιές) ..........................................................
Kέρδη / (ζηµιές) προ φρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων ..........................
Kέρδη / (ζηµιές) προ φρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων .......................................
Kέρδη / (ζηµιές) προ φρων σύνολο ...................................
Mείον Φροι ...........................................................................
Kέρδη / (ζηµιές) µετά απ φρους απ
συνεχιζµενες δραστηριτητες (α).....................................
Kέρδη / (ζηµιές) µετά απ φρους απ
διακοπείσες δραστηριτητες (β) .........................................
Kέρδη / (ζηµιές) µετά απ φρους
(συνεχιζµενες και διακοπείσες
δραστηριτητες) (α)+(β) .......................................................

Kατανέµονται σε:
Mετχους εταιρείας..............................................................
∆ικαιώµατα µειοψηφίας........................................................
Kέρδη/Zηµιές µετά απ φρους ανά µετοχή
- βασικά (σε ευρώ).................................................................
Προτεινµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ/µετοχή) .....

1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
------------------------------ ----------------------------Λειτουργικές ∆ραστηριτητες
Kέρδη προ Φρων..................................................................
Πλέον/Mείον προσαρµογές για:
Aποσβέσεις.............................................................................
Προβλέψεις ............................................................................
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριτητας...........................
Xρεωστικοί Tκοι και Συναφή Eξοδα ..................................
Πλέον/Mείον Προσαρµογές για Mεταβολές
Λογαριασµών Kεφαλαίου Kίνησης ή που σχετίζονται
µε τις Λειτ/κές ∆ραστηριτητες ..........................................
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων............................................
Mείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών) ....................................................................
Mείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων
απ φρους ............................................................................
Mείον:
Xρεωστικοί Tκοι & Συναφή Eξοδα
Kαταβεβληµένα .....................................................................
Kαταβεβληµένοι Φροι .........................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ Λειτουργικές
∆ραστηριτητες (α) ...............................................................

106.532,36
97.204,30
106.157,23
96.796,54
-44.186,28
- 51.924,92
------------------------------- ------------------------------61.970,95
44.871,62
================ ================
0,00

0,00

61.970,95
44.871,62
================ ================
61.970,95
—

44.871,62
—

3,098
—

2,243
—

106.157,23

96.796,54

2.455,17
22.277,14

3.513,19
57.163,31

0,00
375,13

-0,02
407,76

-107.153,41

-200.155,05

-16.289,96

84.912,93

43.467,00

-48.786,91

-379,67
-36.182,44

-411,62
-15.931,18

14.726,19
- 22.491,05
================= =================
-10.604,65
0,00
4,54
3,86
------------------------------- -------------------------------

-10.600,11
=================
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριτητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ Xρηµατοδοτικές
∆ραστηριτητες (γ) ...............................................................
0,00
=================
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα
Tαµ. ∆ιαθέσιµα & Iσοδύναµα περιδου (α)+(β)+(γ)............
4.126,08
================
Tαµειακά διαθέσιµα και Iσοδύναµα
Eναρξης Περιδου.................................................................
7.342,85
Tαµειακά διαθέσιµα &
Iσοδύναµα Λήξης Περιδου .................................................
11.468,93
================

3,86
=================
0,00
=================
-22.487,19
================
29.830,04
7.342,85
================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ (Ποσά σε ευρώ)
31.12.2006
31.12.2005
------------------------------ ----------------------------Kαθαρή Θέση Eναρξης Xρήσεως
(01.01.2006 & 01.01.2005 αντίστοιχα)...................................
-541.937,10
-586.808.72
Kέρδη/(ζηµιές) της Xρήσης µετά απ Φρους ...................
61.970,95
44.871,62
------------------------------- ------------------------------Kαθαρή Θέση Λήξης Xρήσεως
(31.12.2006 & 31.12.2005 αντίστοιχα)...................................
-479.966,15
-541.937,10
================ ================

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι Oικονοµικές Kαταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις της «H KAΘHMEPINH A.E.» η οποία κατέχει ποσοστ 100%.
2. H εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2006 (Σηµείωση 6.13 Oικονοµικών Kαταστάσεων).
3. Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων της 31/12/2005.
4. ∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της.
6. O αριθµς του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2006 ήταν 41 άτοµα.
7. Tο «θέµα έµφασης» που τίθεται στην έκθεση του Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο τι το σύνολο των Iδίων Kεφαλαίων της εταιρείας κατά την ελεγχµενη χρήση 2006, είναι
αρνητικ και κατά συνέπεια συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 του K.N. 2190/1920.
8. Tα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά απ την έναρξη της διαχειριστικής περιδου και τα υπλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας
στη λήξη της τρέχουσας περιδου, που έχουν προκύψει απ συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι τα εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ποσού ευρώ 891.000,00
β) Aγορές αγαθών και υπηρεσιών ποσού ευρώ 42.011,87
γ) Aπαιτήσεις ποσού ευρώ 41.650,00
δ) Yποχρεώσεις ποσού ευρώ 358.882,96
Πειραιάς, 26-3-2007
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ
& ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
ΘEMIΣTOKΛHΣ AP. AΛAΦOYZOΣ
A.∆.T. Σ 052655

O ANTIΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ.

O ∆IEYΘYNTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

BAΣIΛEIOΣ Γ. ∆IAMANTOΠOYΛOΣ
A.∆.T. I 163034

XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ
A.∆.T. Σ 579455

KΩNΣTANTINOΣ A. XAPMΠHΣ
A.∆.T. Π 693825

