
Tα παρακάτω στ
ι�εία και πληρ
�
ρίες π
υ πρ
κύπτ
υν απ� τις 
ικ
ν
μικές καταστάσεις, στ
�εύ
υν σε μια γενική ενημέρωση για  την 
ικ
ν
μική κατάσταση και τα απ
-
τελέσματα της A.E.E. «INTEPNAΣIONAΛ XEPAΛNT TPIMΠIOYN - KAΘHMEPINH». Συνιστ
ύμε  επ
μένως στ
ν αναγνώστη, πριν πρ
�εί σε 
π
ι
υδήπ
τε είδ
υς επενδυτική
επιλ
γή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέ"ει στη διεύθυνση διαδικτύ
υ της εταιρίας, �π
υ αναρτώνται 
ι 
ικ
ν
μικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγ-
�
υ τ
υ 
ρκωτ
ύ ελεγκτή λ
γιστή.

Aρμ�δια Yπηρεσία - N
μαρ�ία (ή Πρωτ
δικεί
): N
μαρ�ία Πειραιά
Διεύθυνση Διαδικτύ
υ: http://www.ekathimerini.gr
Σύνθεση Δι
ικητικ
ύ Συμ�
υλί
υ (ή δια�ειριστές): Θεμιστ
κλής Aλα�
ύ%
ς Πρ�εδρ
ς

Michael Golden Aντιπρ�εδρ
ς & Διευθύνων Σύμ�
υλ
ς
Mάρθα - Zώη Δερτιλή Mέλ
ς
Nικ�λα
ς-Iωάννης Kωνσταντάρας-Kυπριαν�ς Mέλ
ς
Eλένη Kωνσταντ
π
ύλ
υ Mέλ
ς
A�ιλλέας Tσάλτας Mέλ
ς

Hμερ
μηνία Eγκρισης απ� τ
 Δι
ικητικ� Συμ�
ύλι
 των ετήσιων
Oικ
ν
μικών Kαταστάσεων: 27 Mαρτί
υ 2009
Oρκωτ�ς Eλέγκτής Λ
γιστής: Aθανασία M. Aραμπατ%ή

AM ΣOEΛ 12821
Eλεγκτική Eταιρεία: GRANT THORNTON A.E.

AM ΣOEΛ 127
Tύπ
ς Eκθεσης ελέγ�
υ ελεγκτών: Mε σύμ�ωνη γνώμη

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY
(Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007
ENEPΓHTIKO
Iδι
�ρησιμ
π
ι
ύμενα ενσώματα πάγια στ
ι�εία.............. 12.234,79 15.226,98
Aϋλα περι
υσιακά στ
ι�εία .................................................. 0,01 0,01
Λ
ιπά μη κυκλ
�
ρ
ύντα περι
υσιακά στ
ι�εία............... 4.575,52 4.755,52
Aπαιτήσεις απ� πελάτες....................................................... 839.481,53 781.583,73
Λ
ιπά κυκλ
�
ρ
ύντα περι
υσιακά στ
ι�εία .................... 170.280,12 145.348,58-------------------------------- --------------------------------
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY ...................................................... 1.026.571,97 946.914,82================ =================
KAΘAPH ΘEΣH KAI YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετ
�ικ� Kε�άλαι
............................................................... 87.900,00 87.900,00
Λ
ιπά στ
ι�εία Kαθαρής Θέσης........................................... -789.232,02 -667.277,34
Σύν�λ� Kαθαρής Θέσης μετ��ων εταιρείας (α) ................ -701.332,02 -579.377,34================ =================
Πρ
�λέψεις / Λ
ιπές μακρ
πρ�θεσμες υπ
�ρεώσεις ...... 6.003,34 5.132,47
Λ
ιπές �ρα�υπρ�θεσμες υπ
�ρεώσεις .............................. 1.721.900,65 1.521.159,69
Σύν
λ
 Yπ
�ρεώσεων (δ)..................................................... 1.727.903,99 1.526.292,16-------------------------------- --------------------------------
ΣYNOΛO KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ KAI YΠOXPEΩΣEΩN (α) + (δ) ... 1.026.571,97 946.914,82================ =================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣHΣ (Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

Kύκλ
ς Eργασιών .................................................................. 1.591.337,84 1.770.168,20
Mικτά Kέρδη / (%ημιές) .......................................................... 280.119,07 327.272,54
Kέρδη / (%ημιές) πρ
 ��ρων, �ρηματ
δ
τικών και
επενδυτικών απ
τελεσμάτων...................................................... -121.076,66 -81.955,68
Kέρδη / (%ημιές) πρ
 ��ρων ................................................ -121.774,68 -82.663,47-------------------------------- --------------------------------
Kέρδη / ( "ημιές) μετά απ� ��ρ�υς ..................................... -121.954,68 -88.334,43-------------------------------- --------------------------------
Kέρδη μετά απ� ��ρ
υς ανά μετ
�ή -
�ασικά (σε ευρώ) ................................................................... -4,0652 -2,9445

Πρ
τειν�μεν
 μέρισμα ανά μετ
�ή (σε ευρώ)................... 0,0000 0,0000

Kέρδη / (%ημιές) πρ
 ��ρων, �ρηματ
δ
τικών, επενδυτικών
απ
τελεσμάτων και συν
λικών απ
σ�έσεων..................... -117.049,47 -78.265,11

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN XPHΣHΣ (Eμμεση μέθ�δ�ς)
(Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

Λειτ�υργικές Δραστηρι�τητες
Aπ�τελέσματα πρ� ��ρων (συνε�ι"�μενες δραστηρι�τητες).. -121.774,68 -82.663,47
Πλέ
ν/Mεί
ν πρ
σαρμ
γές για:
Aπ
σ�έσεις ............................................................................ 4.027,19 3.690,57
Πρ
�λέψεις............................................................................ 870,87 -15.384,52
Xρεωστικ
ί T�κ
ι και Συνα�ή E"
δα .................................. 698,02 707,79
Πλέ�ν/Mεί�ν Πρ�σαρμ�γές  για Mετα&�λές
Λ�γαριασμών Kε�αλαί�υ Kίνησης ή π�υ σ�ετί"�νται
με τις Λειτ�υργικές Δραστηρι�τητες: ................................
Mείωση / (αύ"ηση) απαιτήσεων............................................ -73.722,82 -50.739,03
Mείωση / (αύ"ηση) υπ
�ρεώσεων (πλην δανειακών)......... 222.046,64 132.960,80
Mεί
ν:
Xρεωστικ
ί T�κ
ι & Συνα�ή E"
δα Kατα�ε�λημένα ........ -703,22 -713,77
Kατα�ε�λημέν
ι ��ρ
ι......................................................... -21.305,68 -19.537,20-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� λειτ�υργικές
δραστηρι�τητες (α) ............................................................... 10.136,32 -31.678,83================= =================
Eπενδυτικές Δραστηρι�τητες
Aγ
ρά Eνσώματων και Aϋλων Πάγιων Στ
ι�είων .............. -1.035,00 -405,49
T�κ
ι Eισπρα�θέντες............................................................ 5,20 5,98-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� Eπενδυτικές
Δραστηρι�τητες (&)............................................................... -1.029,80 -399,51================= =================
Kαθαρή αύ'ηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& Iσ�δύναμα �ρήσης (α)+(&) ................................................ 9.106,52 -32.078,34================ ================
Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα έναρ'ης �ρήσης........ 39.852,67 71.931,01
Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα λή'ης �ρήσης ............ 48.959,19 39.852,67================ ================

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

31.12.2008 31.12.2007
Σύν
λ
 καθαρής θέσης έναρ"ης �ρήσεως
(01.01.2008 & 01.01.2007 αντίστ
ι�α) .................................. -579.377,34 -491.042,91
Kέρδη /(%ημιές) �ρήσεως μετά απ� ��ρ
υς....................... -121.954,68 -88.334,43================ ================
Σύν
λ
 καθαρής θέσης λή"ης �ρήσεως
(31.12.2008 & 31.12.2007 αντίστ
ι�α) .................................. -701.332,02 -579.377,34================ ================

INTEPNAΣIONAΛ XEPAΛNT TPIMΠIOYN – KAΘHMEPINH A.E.E.
AP. MHTPΩOY A.E. 40106/02/B/98/167

EΘNAPXOY MAKAPIOY & Δ. ΦAΛHPEΩΣ 2, 185 47 N. ΦAΛHPO
ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ XPHΣHΣ AΠO 1 IANOYAPIOY 2008 EΩΣ 31 ΔEKEMBPIOY 2008

(Δημ�σιευ�μενα &άσει τ�υ κ.ν. 2190/20, άρθρ� 135 για επι�ειρήσεις 
π�υ συντάσσ�υν ετήσιες �ικ�ν�μικές καταστάσεις, εν�π�ιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι ετήσιες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμ�άν
νται στις εν
π
ιημένες 
ικ
ν
μικές καταστάσεις π
υ καταρτί%ει η μητρική εταιρία «H KAΘHMEPINH A.E.», με έδρα την

Eλλάδα και η 
π
ία συμμετεί�ε στις 31.12.2008 στ
 μετ
�ικ� κε�άλαι
 της εταιρίας με π
σ
στ� 50,00% (Eν
π
ίηση με τη μέθ
δ
 της 
λικής εν
π
ίησης).
2. E�
υν τηρηθεί 
ι �ασικές λ
γιστικές αρ�ές των Oικ
ν
μικών Kαταστάσεων της 31.12.2007.
3. O αριθμ�ς τ
υ απασ�
λ
ύμεν
υ πρ
σωπικ
ύ την 31.12.2008 ήταν 2 άτ
μα και την 31.12.2007 ήταν 2 άτ
μα.
4. H εταιρεία είναι ανέλεγκτη �
ρ
λ
γικά για τις �ρήσεις 2006, 2007 και 2008.
5. Δεν υπάρ�
υν επίδικες ή υπ� διαιτησία δια�
ρές, καθώς και απ
�άσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
ργάνων π
υ ενδέ�εται να έ�
υν σημαντική επίπτωση στην 
ικ
ν
μική κατάσταση ή

λειτ
υργία της.
6. T
 π
σ� της σωρευτικής πρ��λεψης π
υ έ�ει διενεργηθεί σε καθεμία απ� τις ακ�λ
υθες περιπτώσεις είναι:

Eπίδικες ή υπ� διαιτησία δια�
ρές —
Aνέλεγκτες �
ρ
λ
γικά �ρήσεις 11.916,39
Λ
ιπές πρ
�λέψεις —

7. Oι συναλλαγές της �ρήσης 01.01-31.12.2008 καθώς και τα υπ�λ
ιπα κατά την 31.12.2008 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την ένν
ια τ
υ Δ.Λ.Π. 24 αναλύ
νται ως ε"ής:
α) Eσ
δα 10.621,29
�) E"
δα 1.204.441,60
γ) Aπαιτήσεις 0,06
δ) Υπ
�ρεώσεις 1.050.727,80
ε) Συναλλαγές και αμ
ι�ές διευθυντικών στελε�ών και μελών της Δι
ίκησης —

στ)  Aπαιτήσεις απ� διευθυντικά στελέ�η και μέλη της δι
ίκησης —
%)  Yπ
�ρεώσεις πρ
ς διευθυντικά στελέ�η και μέλη της δι
ίκησης —

8. Δεν υπάρ�
υν άλλα σημαντικά γεγ
ν�τα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμ�ρί
υ 2008 τα 
π
ία θα έπρεπε να κ
ιν
π
ιηθ
ύν ή να δια�
ρ
π
ιήσ
υν τα κ
νδύλια των ετήσιων 
ικ
ν
μι-
κών καταστάσεων.

O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
ΘEMIΣTOKΛHΣ AP. AΛAΦOYZOΣ

Α.Δ.Τ. AZ 638697

MEΛOΣ TOY Δ.Σ.
AXIΛΛEAΣ AN. TΣAΛTAΣ

AP. ΔIAB.: T 367364

O  Δ/NTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ

A.Δ.T.:  Σ 579455
Aρ. Aδ. A΄ τά"ης 18062

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY
KΩNΣTANTINOΣ A. XAPMΠHΣ

A.Δ.T.: Π 693825

Πειραιάς, 27 Mαρτί
υ 2009
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