MAISON-4 ™YNO¶TIKA

04-05-10

10:16

™ÂÏ›‰·1

MAISON EKΔOTIKH ANΩNYMH ETAIPEIA
Συνοπτικά Oικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης απ 1 Iανουαρίου 2009 έως και 31 Δεκεμβρίου 2009
(Δημοσιευμένα βάσει του N. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MAISON EKΔOTIKH
ANΩNYMH ETAIPEIA. 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 Διεθνή Λογιστικά Πρτυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Eνδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου της www.kathimerini.gr, που αναρτώνται τα εν λγω στοιχεία.
ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Aρ. Mητρώου Aνωνύμων Eταιρειών:
Aρμδια Nομαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Hμερομηνία έγκρισης ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (απ
τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά
στοιχεία):
Oρκωτς Eλεγκτής Λογιστής:
Eλεγκτική Eταιρεία:
Tύπος Eκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση Διαδικτύου Eταιρείας:

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ποσά σε ευρώ)
51840/01AT/B/02/168
Nομαρχία Aθηνών (Aνατ. Tομέας)
Tριάντης Tριαντπουλος
Xρήστος Aγραφιώτης
Xριστορφεύς Tριαντπουλος
Bασίλειος Διαμαντπουλος

20/2/2010
Σφυρής Π. Aλέξανδρος AMΣOEΛ 14871
ΣOΛ α.ε.ο.ε.
Mε σύμφωνη γνώμη
www.kathimerini.gr

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (ποσά σε ευρώ)
ENEPΓHTIKO
31/12/2009

31/12/2008

Iδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία..............
Aποθέματα .............................................................................
Aπαιτήσεις απ πελάτες.......................................................
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ....................

0,26
0,26
121,91
290.248,36
1.220.860,44
2.799.764,54
100.853,95
285.819,43
------------------------------- ------------------------------Σύνολο Eνεργητικού.............................................................
1.321.836,56
3.375.832,59
================ =================

Σύνολο εισροών / (εκροών) απ λειτουργικές
δραστηριτητες (α) ...............................................................
Eπενδυτικές δραστηριτητες:
Aγορά Eνσώματων και άυλων παγίων στοιχείων ...............
Tκοι εισπραχθέντες ............................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ επενδυτικές
δραστηριτητες (β) ...............................................................

Kαθαρή Θέση και Yποχρεώσεις
Mετοχικ Kεφάλαιο...............................................................
Λοιπά Στοιχεία Kαθαρής Θέσης...........................................

60.000,00
60.000,00
-7.847,64
246.117,39
------------------------------- ------------------------------Σύνολο καθαρής θέσης (α)...................................................
52.152,36
306.117,39
Bραχυπρθεσμες Tραπεζικές Yποχρεώσεις......................
Λοιπές Bραχυπρθεσμες Yποχρεώσεις..............................

612.770,69
1.257.970,36
656.913,51
1.811.744,84
------------------------------- ------------------------------Σύνολο Yποχρεώσεων (δ).....................................................
1.269.684,20
3.069.715,20
------------------------------- ------------------------------ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (α) + (δ) ............................................
1.321.836,56
3.375.832,59
================ =================
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣHΣ (σε ευρώ)

Σύνολο Kύκλου Eργασιών ....................................................
Mικτά Kέρδη ..........................................................................
Kέρδη προ φρων, Xρηματοδοτικών Kαι
Eπενδυτικών Aποτελεσμάτων .....................................................
Kέρδη προ Φρων σύνολο....................................................
Mείον: Φροι ..........................................................................

Λειτουργικές δραστηριτητες:
Aποτελέσματα προ φρων ...................................................
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Aποσβέσεις ............................................................................
Προβλέψεις............................................................................
Xρεωστικοί / πιστωτικοί τκοι ..............................................
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριτητες
Mείωση / (αύξηση) των αποθεμάτων...................................
Mείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων ....................................
Mείωση / (αύξηση) μεταβατικών λογ/σμών ενεργητικού ..
(Mείωση) / αύξηση βραχυπρθεσμων
υποχρεώσεων (πλην δανειακών) .........................................
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων απ φρους..................
Mείον:
Xρεωστικοί τκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα...........
Φρος εισοδήματος/Διαφορές φορολογικού ελέγχου/
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κστος φροι ...........

Xρηματοδοτικές δραστηριτητες:
Eξοφλήσεις δανείων .............................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ χρηματοδοτικές
δραστηριτητες (γ) ...............................................................

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2008

(230.338,10)

68.269,29

—
49.662,09
44.650,32

480,00
36.697,37
122.315,37

290.126,45
1.637.269,56
(38.868,00)

(78.433,19)
116.498,44
49.868,00

(1.119.110,13)
(10.721,20)

241.568,89
(61.853,69)

(45.830,32)

(124.446,60)

(48.626,93)
(75.799,16)
------------------------------- ------------------------------528.213,74
295.164,72
================= =================
—
(480,00)
1.180,00
2.131,23
------------------------------- ------------------------------1.180,00
1.651,23
================= =================
(645.199,67)
(197.450,51)
------------------------------- ------------------------------(645.199,67)
(197.450,51)
================= =================

Kαθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιδου (α)+(β)+(γ) ....................................

(115.805,93)
99.365,44
------------------------------- ------------------------------142.866,02
43.500,58
------------------------------- ------------------------------Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης............
27.060,09
142.866,02
================ ================
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης........

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ XPHΣHΣ (Ποσά σε ευρώ)

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2008

4.017.514,91
60.507,44

5.403.641,33
949.628,32

-185.687,78
190.584,66
-230.338,10
68.269,29
-23.626,93
- 62.149,31
------------------------------- ------------------------------Kέρδη μετά απ φρους ......................................................
-253.965,03
6.119,98
================ ================
Kατανεμημένα σε:
Mετχους της εταιρείας.......................................................
-253.965,03
6.119,98
Δικαιώματα μειοψηφίας........................................................
—
—
Kέρδη μετά απ φρους ανά Mετοχή (σε ευρώ)...............
0,1020
4,0984
Προτεινμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)...................
—
—
Kέρδη/(ζημιές) προ φρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.................
191.064,66
535.791,70

1/1-31/12/2009

1/1-31/12/2008

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2009
& 01.01.2008 αντίστοιχα) ......................................................
Διανεμηθέντα Mερίσματα ....................................................
Kέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά απ φρους......................

306.117,39
523.997,41
—
-224.000,00
-253.965,03
6.119,98
------------------------------- ------------------------------Συνολικ Aναγνωριζμενο Kέρδος / ζημιά Xρήσης ..........
- 253.965,03
-217.880,02
================ ================
Σύνολο Kαθαρής Θέσης λήξης χρήσης (31.12.2009
και 31.12.2008 αντίστοιχα)....................................................
52.152,36
228.316,90
================ ================

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1) Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2008.
2) H εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2009 (σημείωση 6.17 των οικονομικών καταστάσεων).
3) Δεν υφίστανται επίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές της εταιρείας και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4) H εταιρεία απασχολεί 2 άτομα προσωπικ.
5) Oι οικονομικές καταστάσεις της Eταιρείας ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Mητρικής Eταιρείας «H KAΘHMEPINH A.E.».
6) Ποσά πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά απ την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη
της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει απ συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ποσ ευρώ
1.411.364,22
β) Aγορές αγαθών και υπηρεσιών ποσ ευρώ
2.767.442,08
γ) Aπαιτήσεις ποσ ευρώ194.062,75
δ) Yποχρεώσεις ποσ ευρώ
531.543,91
Mαρούσι, 20-02-2010
O ΠPOEΔPOΣ &
ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
TPIANTOΠOYΛOΣ TPIANTHΣ
A.Δ.T. AH 120250

MEΛOΣ TOY Δ.Σ.
AΓPAΦIΩTHΣ XPHΣTOΣ
A.Δ.T. Σ 579455

O OIKONOMIKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ
XPYΣANΘHΣ XPHΣTOΣ
A.Δ.T. Ξ 047631

O ΠPOΪΣTAMENOΣ
OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
TΣOYΛHΣ ANTΩNIOΣ
A.Δ.T. Ξ 184239

