
Tα παρακάτω στ
ι�εία και πληρ
�
ρίες στ
�εύ
υν σε μια γενική ενημέρωση για  την 
ικ
ν
μική κατάσταση και τα απ
τελέσματα της MAISON EKΔOTIKH ANΩNYMH
ETAIPEIA. O αναγνώστης π
υ επι�ητά να αντλήσει 
λ
κληρωμένη εικ�να της 
ικ
ν
μικής θέσης και των απ
τελεσμάτων της, πρέπει να ε�ασ�αλίσει πρ�σ!αση στις ετήσιες

ικ
ν
μικές καταστάσεις π
υ πρ
!λέπ
υν τα Διεθνή Λ
γιστικά Πρ�τυπα, καθώς και η έκθεση ελέγ�
υ τ
υ 
ρκωτ
ύ ελεγκτή λ
γιστή. Eνδεικτικά μπ
ρεί να ανατρέ�ει στη δι-
εύθυνση Διαδικτύ
υ της www.kathimerini.gr, �π
υ αναρτώνται τα εν λ�γω στ
ι�εία.

ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Διεύθυνση έδρας Eταιρείας: I. Δ
ύση 18, Mαρ
ύσι 
Aρ. Mητρώ
υ Aνωνύμων Eταιρειών: 51840/01AT/B/02/168
Aρμ�δια N
μαρ�ία: N
μαρ�ία Aθηνών (Aνατ. T
μέας)
Σύνθεση Δι
ικητικ
ύ Συμ!
υλί
υ: Tριάντης Tριαντ�π
υλ
ς

Xρήστ
ς Aγρα�ιώτης
Xριστ
ρ�εύς Tριαντ�π
υλ
ς
Bασίλει
ς Διαμαντ�π
υλ
ς

Hμερ
μηνία έγκρισης ετήσιων

ικ
ν
μικών καταστάσεων (απ� 
τις 
π
ίες αντλήθηκαν τα συν
πτικά 
στ
ι�εία): 26/3/2007
Oρκωτ�ς Eλεγκτής Λ
γιστής: Aραμπατ�ή M. Aθανασία AMΣOEΛ 12821
Eλεγκτική Eταιρεία: GRANT THORNTON A.E. AMΣOEΛ 127
Tύπ
ς Eκθεσης ελέγ�
υ ελεγκτών: Mε σύμ�ωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύ
υ της Eταιρείας: www.kathimerini.gr

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (Π�σά σε ευρώ)
ENEPΓHTIKO

31/12/2006 31/12/2005

Πάγια στ
ι�εία Eνεργητικ
ύ ................................................ 32.688,58 14.328,18
Aπ
θέματα ............................................................................. 266.350,51 92.427,61
Aπαιτήσεις απ� πελάτες....................................................... 2.974.427,25 2.706.535,31
Λ
ιπά Στ
ι�εία Eνεργητικ
ύ ................................................ 163.235,26 290.259,60-------------------------------- --------------------------------
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY ...................................................... 3.436.701,60 3.103.550,70================ =================
ΠAΘHTIKO
Bρα�υπρ�θεσμες Tραπε�ικές Yπ
�ρεώσεις ...................... 1.526.458,55 572.267,27
Λ
ιπές Bρα�υπρ�θεσμες Yπ
�ρεώσεις.............................. 1.632.147,33 2.330.988,20-------------------------------- -------------------------------
Σύν�λ� Yπ��ρεώσεων (α) ..................................................... 3.158.605,88 2.903.255,47-------------------------------- --------------------------------
Mετ
�ικ� Kε�άλαι
............................................................... 60.000,00 60.000,00
Λ
ιπά Στ
ι�εία Kαθαρής Θέσης Mετ��ων Eταιρείας ........ 218.095,72 140.295,23-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� καθαρής θέσης μετ��ων εταιρείας (�).................. 278.095,72 200.295,23
Σύν
λ
 καθαρής θέσης (δ) = (!) .......................................... 278.095,72 200.295,23
ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (α) + (δ) ............................................ 3.436.701,60 3.103.550,70================ =================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣHΣ (Π�σά σε ευρώ)
31/12/2006 31/12/2005

Σύν
λ
 Kύκλ
υ Eργασιών .................................................... 5.276.796,48 4.155.753,88
Mικτά Kέρδη .......................................................................... 757.956,48 639.616,79
Aπ
τελέσματα πρ
 ��ρων, Xρηματ
δ
τικών,
Eπενδυτικών Aπ
τελεσμάτων και Aπ
σ!έσεων ...................... 249.119,85 342.765,75
Kέρδη πρ
 ��ρων, Xρηματ
δ
τικών
και Eπενδυτικών Aπ
τελεσμάτων ...................................... 249.119,85 342.765,75
Kέρδη πρ
 Φ�ρων σύν
λ
.................................................... 141.171,30 258.035,65
Mεί
ν: Φ�ρ
ι ......................................................................... -63.370,81 -92.365,12-------------------------------- --------------------------------
Kέρδη μετά απ� #�ρ�υς απ� συνε�ι$�μενες
δραστηρι�τητες (α) ............................................................... 77.800,49 165.670,53================ ================
Kέρδη μετά απ� #�ρ�υς απ� διακ�πείσες
δραστηρι�τητες (�) ............................................................... — —
Kέρδη μετά απ� #�ρ�υς απ� συνε�ι$�μενες
και διακ�πείσες δραστηρι�τητες (α) + (�) .......................... 77.800,49 165.670,53================ ================

Kατανεμημένα σε:
Mετ��
υς της εταιρείας....................................................... 77.800,49 165.670,53
Δικαιώματα μει
ψη�ίας........................................................ — —
Kέρδη μετά απ� ��ρ
υς ανά Mετ
�ή (λεπτά ανά
μετ
�ή) ................................................................................... 1,30 2,76
Πρ
τειν�μεν
 μέρισμα ανά μετ
�ή (λεπτά ανά μετ
�ή) .. — —

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (Π�σά σε ευρώ)
(Mε την έμμεση μέθ�δ�)

31/12/2006 31/12/2005

Kέρδη �ρήσης πρ
 ��ρων.................................................... 141.171,30 258.035,65
Πλέ
ν/μεί
ν πρ
σαρμ
γές για:
Aπ
σ!έσεις �ρήσης 1/1/2006-31.12.2006 ............................ 0,00 5.441,56
Πρ
!λέψεις............................................................................ 102.532,84 99.784,01
Xρεωστικ
ί /πιστωτικ
ί τ�κ
ι ............................................... 107.948,55 84.730,10
Πλέ�ν/μεί�ν πρ�σαρμ�γές  για μετα��λές
λ�γαριασμών κε#αλαί�υ κίνησης ή π�υ σ�ετί$�νται
με τις λειτ�υργικές δραστηρι�τητες
Mείωση / (αύ�ηση) των απ
θεμάτων................................... (173.922,90) (31.032,69)
Mείωση / (αύ�ηση) των απαιτήσεων .................................... (356.655,03) (647.746,55)
Mείωση / (αύ�ηση) μετα!ατικών λ
γ/σμών ενεργητικ
ύ .. 84.571,49 0,00
Mείωση / (αύ�ηση) !ρα�υπρ�θεσμων
υπ
�ρεώσεων (πλην τραπε�ών και ��ρων)........................ (615.097,51) 768.308,84
Mείωση / (αύ�ηση) υπ
�ρεώσεων απ� ��ρ
υς.................. (59.081,70) 49.847,74
Mεί
ν:
Xρεωστικ
ί τ�κ
ι και συνα�ή έ�
δα κατα!λημένα........... (108.173,55) (84.861,65)
Φ�ρ
ς εισ
δήματ
ς/Δια�
ρές �
ρ
λ
γικ
ύ ελέγ�
υ/
Λ
ιπ
ί μη ενσωματωμέν
ι στ
 λειτ. κ�στ
ς ��ρ
ι ........... (106.392,87) (91.403,53)-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� λειτ�υργικές
δραστηρι�τητες (α) ............................................................... (983.099,38) 411.103,48================= =================
Tαμειακές ρ�ές απ� Eπενδυτικές Δραστηρι�τητες
Aγ
ρά ενσώματων και άυλων παγίων περι
υσιακών
στ
ι�είων................................................................................ 0,00 (5.370,96)
T�κ
ι εισπρα�θέντες ............................................................ 225,00 131,55-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� επενδυτικές
δραστηρι�τητες (�) ............................................................... 225,00 (5.239,41)================= =================
Tαμειακές ρ�ές απ� Xρηματ�δ�τικές Δραστηρι�τητες
Aύ�ηση/μείωση Bρα�υπρ�θεσμων Δανειακών 
Yπ
�ρεώσεων ........................................................................ 954.191,28 (162.655,98)
Mερίσματα πληρωθέντα ....................................................... 0,00 (150.000,00)-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� �ρηματ�δ�τικές
δραστηρι�τητες (γ) ............................................................... 954.191,28 (312.655,98)================= =================

Kαθαρή αύ'ηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισ�δύναμα περι�δ�υ (α) + (�) + (γ) ................................ (28.683,10) 93.208,09

Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα έναρ'ης περι�δ�υ .... 110.900,81 17.692,72-------------------------------- --------------------------------

Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα λή'ης περι�δ�υ ........ 82.217,71 110.900,81================ ================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ (Π�σά σε ευρώ)

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005

Kαθαρή θέση έναρ'ης �ρήσεως 01.01.2005
& 01.01.2006 αντίστ�ι�α) ...................................................... 200.295,23 184.624,70
Kαθαρ� εισ�δημα κατα�ωρημέν
 απευθείας
στην καθαρή α�ία .................................................................. 0,00 -150.000,00
Kαθαρά Aπ
τελέσματα Xρήσης 01/01-31/12 ...................... 77.800,49 165.670,53-------------------------------- --------------------------------
Συν
λικ� Aναγνωρι��μεν
 Kέρδ
ς/�ημιά Xρήσης............. 77.800,49 15.670,53-------------------------------- --------------------------------

Σύν�λ� Iδίων κε#αλαίων λή'ης �ρήσης ............................. 278.095,72 200.295,23================ ================

MAISON EKΔOTIKH ANΩNYMH ETAIPEIA
Συν�πτικά Oικ�ν�μικά στ�ι�εία και πληρ�#�ρίες της �ρήσης απ� 1 Iαν�υαρί�υ 2006 έως και 31 Δεκεμ�ρί�υ 2006

(Δημ�σιευμένα �άσει τ�υ N. 2190, άρθρ� 135 για επι�ειρήσεις π�υ συντάσσ�υν ετήσιες �ικ�ν�μικές καταστάσεις,
εν�π�ιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1) E�
υν τηρηθεί 
ι !ασικές λ
γιστικές αρ�ές των ετήσιων 
ικ
ν
μικών καταστάσεων της 31/12/2005.
2) H εταιρεία δεν έ�ει ελεγ�θεί �
ρ
λ
γικά για τις �ρήσεις 2005 έως και 2006 (σημείωση 6.18 των 
ικ
ν
μικών καταστάσεων).
3) Δεν υ�ίστανται επίδικες ή υπ� διαιτησία δια�
ρές της εταιρείας και απ
�άσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
ργάνων π
υ ενδέ�εται να έ�
υν σημαντική επίπτωση στην 
ικ
ν
μική κατά-

σταση ή λειτ
υργία της εταιρείας.
4) H εταιρεία δεν απασ�
λεί πρ
σωπικ�.
5) Π
σά πωλήσεων και αγ
ρών (αγαθών και υπηρεσιών)  σωρευτικά απ� την έναρ�η της δια�ειριστικής �ρήσης και τα υπ�λ
ιπα των απαιτήσεων και υπ
�ρεώσεων της εταιρείας  στη λή-

�η της τρέ�
υσας �ρήσης π
υ έ�
υν πρ
κύψει απ� συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την ένν
ια τ
υ ΔΛΠ 24 πρ
ς αυτήν μέρη,είναι ως ε�ής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών π
σ� ευρώ 1.010.474,78
!) Aγ
ρές αγαθών και υπηρεσιών π
σ� ευρώ 1.207.864,15
γ) Aπαιτήσεις π
σ� ευρώ 191.694,29
δ) Yπ
�ρεώσεις π
σ� ευρώ 438.622,26

O ΠPOEΔPOΣ & 
ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

TPIANTHΣ TPIANTOΠOYΛOΣ
A.Δ.T. Z 483595

ENA MEΛOΣ TOY Δ.Σ.

XPHΣTOΣ AΓPAΦIΩTHΣ
A.Δ.T. Σ 579455

O  OIKONOMIKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ

XPHΣTOΣ XPYΣANΘHΣ
A.Δ.T. < 047631

O ΠPOΪΣTAMENOΣ 
OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN

ANTΩNIOΣ TΣOYΛHΣ
A.Δ.T. < 184239
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