
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 A.E.  MEΛΩΔIA. 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 διεύθυνση Διαδικτύ
υ της, �π
υ α-
ναρτώναι τα εν λ�γω στ
ι�εία.

ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Διεύθυνση έδρας της Eταιρείας: Eθνάρ�
υ Mακαρί
υ & 

Δημητρί
υ Φαληρέως 2, 
185 47, Nέ
 Φάληρ


AP. M.A.E.: 24501/02/B/91/156
Aρμ�δια N
μαρ�ία: N
μαρ�ία Πειραιά
Hμερ
μηνία Eγκρισης των ετήσιων Oικ
ν
μικών
Kαταστάσεων (απ� τις 
π
ίες αντλήθηκαν 
τα συν
πτικά στ
ι�εία): 17.03.2006
Oρκωτ�ς Eλεγκτής Λ
γιστής: Aθανασία Aραμπατ�ή
Eλεγκτική Eταιρεία: GRANT THORNTON A.E.
Tύπ
ς Eκθεσης ελέγ�
υ ελεγκτών: Mε σύμ�ωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύ
υ Eταιρείας: www.kathimerini.gr

Σύνθεση Δι
ικητικ
ύ Συμ"
υλί
υ:

Θεμιστ
κλής Aλα�
ύ�
ς Πρ�εδρ
ς
Xρήστ
ς Aγρα�ιώτης Aντιπρ�εδρ
ς
Bαΐα Kατσαρ
ύ Mέλ
ς

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (Π�σά σε ευρώ)
ENEPΓHTIKO

31.12.2005 31.12.2004

Πάγια στ
ι�εία ενεργητικ
ύ................................................. 353.151,24 259.724,77
Aπαιτήσεις απ� Πελάτες ...................................................... 2.612.045,47 2.609.128,48
Λ
ιπά Στ
ι�εία Eνεργητικ
ύ ................................................ 627.866,67 810.857,30
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY ....................................................... 3.593.063,38 3.679.710,55================ =================
ΠAΘHTIKO
Mακρ
πρ�θεσμες υπ
�ρεώσεις .......................................... 242.222,93 201.234,70
Λ
ιπές Bρα�υπρ�θεσμες Yπ
�ρεώσεις.............................. 2.983.695,26 3.118.243,88-------------------------------- --------------------------------
Σύν
λ
 Yπ
�ρεώσεων (α)..................................................... 3.225.918,19 3.319.478,58-------------------------------- --------------------------------
Mετ
�ικ� Kε�άλαι
............................................................... 733.750,00 733.750,00
Λ
ιπά στ
ι�εία Kαθαρής Θέσης
μετ��ων Eταιρείας ................................................................ -366.604,81 -373.518,03
Σύν
λ
 Kαθαρής Θέσης μετ��ων Eταιρείας (") ................ 367.145,19 360.231,97-------------------------------- --------------------------------
ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (γ) = (α) + (") .................................... 3.593.063,38 3.679.710,55================ =================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN (Π�σά σε ευρώ)

1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Σύν
λ
 Kύκλ
υ Eργασιών .................................................... 3.357.987,18 3.290.867,94
Mικτά Kέρδη / (�ημίες) .......................................................... 1.765.773,61 1.418.188,69
Kέρδη / (�ημίες) πρ
 ��ρων, �ρηματ
δ
τικών,
επενδυτικών απ
τελεσμάτων & απ
σ"έσεων .......................... 253.229,91 -170.306,67
Kέρδη / (�ημίες) πρ
 ��ρων, �ρηματ
δ
τικών
και επενδυτικών απ
τελεσμάτων ....................................... 209.925,67 -208.142,88
Kέρδη / (�ημίες) πρ
 ��ρων σύν
λ
 ................................... 117.722,65 -338.228,05-------------------------------- -------------------------------
Mεί
ν Φ�ρ
ι ........................................................................... -110.809,43 22.411,21
Kέρδη / (�ημίες) μετά απ� ��ρ
υς σύν
λ
 ........................ 6.913,22 -315.816,84================ ================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (Π�σά σε ευρώ)

1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2004

Kέρδη πρ
 Φ�ρων ................................................................. 117.722,65 -338.228,05
Πλέ
ν/Mεί
ν πρ
σαρμ
γές για:
Aπ
σ"έσεις ............................................................................ 43.304,24 37.836,21
Πρ
"λέψεις............................................................................ 192.524,66 123.491,23
Συναλλαγματικές δια�
ρές ................................................. -4.083,10 21.444,45
Aπ
τελέσματα (έσ
δα, έ!
δα, κέρδη και �ημίες)
επενδυτικής δραστηρι�τητας:
Zημιές απ� πώληση παγίων.................................................. -3.000,40 0,00
Xρεωστικ
ί T�κ
ι και Συνα�ή E!
δα .................................. 92.203,02 130.085,17
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/κές Δραστηρι�τητες
Mείωση / (αύ!ηση) απαιτήσεων............................................ 42.688,26 712.904,73
(Mείωση) / αύ!ηση "ρα�υπρ�θεσμων
υπ
�ρεώσεων (πλην τραπε�ών και ��ρων)........................ 87.024,51 -37.495,40
(Mείωση) / αύ!ηση υπ
�ρεώσεων
απ� ��ρ
υς............................................................................ -14.809,57 -226.928,17
Mεί
ν:
Xρεωστικ
ί T�κ
ι & Συνα�ή E!
δα
Kατα"ε"λημένα ..................................................................... -92.203,10 -130.143,59
Kατα"ε"λημέν
ι Φ�ρ
ι......................................................... -20.103,06 -30.749,69
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� Λειτ. Δραστ. (α)............... 441.268,11 262.216,89================= =================
Eπενδυτικές Δραστηρι�τητες
Aγ
ρά Eνσώματων και Aϋλων Πάγιων Στ
ι�είων .............. -136.730,31 -56.748,26
Eισπρά!εις απ�  Πωλήσεις Eνσώματων και Aϋλων
Πάγιων Στ
ι�είων ................................................................. 3.000,00 0,00
Aύ!ηση/μείωση λ
ιπών μακρ. απαιτήσεων ......................... 1.462,46 1.315,93
T�κ
ι Eισπρα�θέντες............................................................ 0,08 58,42-------------------------------- --------------------------------
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� Eπενδ. Δραστ. (�) ........... -132.267,77 -55.373,91================= =================
Xρηματ�δ�τικές Δραστηρι�τητες
Aύ!ηση/μείωση μακρ
πρ�θεσμων
δανειακών υπ
�ρεώσεων..................................................... -15.697,56 -39.118,93
Aύ!ηση/μείωση "ρα�υπρ�θεσμων
δανειακών υπ
�ρεώσεων..................................................... -185.720,12 256.923,87
E!
�λήσεις υπ
�ρεώσεων απ� 
�ρηματ
δ
τικές μισθώσεις (�ρε
λύσια)............................. -41.934,60 -36.573,26
Mερίσματα Πληρωθέντα....................................................... 0,00 -472.000,00
Σύν�λ� Eισρ�ών / (εκρ�ών) απ� Xρημ/κές Δραστ. (γ) ....... -243.352,28 -290.768,32================= =================
Kαθαρή αύ"ηση / (μείωση) στα Tαμ. Διαθέσιμα
& Iσ�δύναμα (α)+(�)+(γ)........................................................ 65.648,06 -83.925,34

================ ================
Tαμειακά διαθέσιμα και Iσ�δύναμα Eναρ"ης Περι�δ�υ ... 120.382,28 204.307,76
Tαμειακά διαθέσιμα & Iσ�δύναμα Λή"ης Περι�δ�υ .......... 186.030,34 120.382,42================ ================

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

31.12.2005 31.12.2004

Kαθαρή Θέση Eναρ!ης Xρήσεως
(01.01.2005 & 01.01.2004 αντίστ
ι�α) .................................. 360.231,97 1.148.048,81
Kέρδη της Xρήσης μετά απ� Φ�ρ
υς ................................. 6.913,22 -315.816,84
Διανεμηθέντα Mερίσματα (κέρδη) ...................................... 0,00 -472.000,00-------------------------------- --------------------------------
Kαθαρή Θέση Λή!εως Xρήσεως
(31.12.2005 & 31.12.2004 αντίστ
ι�α) .................................. 367.145,19 360.231,97================ ================

MEΛΩΔIA A.E.
AP. MHTPΩOY A.E. 24501/02/B/91/156

ΣYNOΠTIKA OIKONOMIKA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ AΠO 1/1/2005 MEXPI 31/12/2005

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. H Eταιρεία είναι ανέλεγκτη �
ρ
λ
γικά για τις �ρήσεις 2003 έως και 2005.
2. 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.
3. Δεν υ�ίστανται εμπράγματα "άρη στα περι
υσιακά στ
ι�εία.
4. O αριθμ�ς τ
υ απασ�
λ
ύμεν
υ πρ
σωπικ
ύ την 31.12.2005 ήταν 46 άτ
μα.
5. Tα π
σά των πωλήσεων και αγ
ρών της εταιρείας πρ
ς και απ� συνδεδεμένες εταιρείες  σωρευτικά απ� την έναρ!η της δια�ειριστικής �ρήσεως ανέρ�
νται στ
 π
σ� των ευρώ

6.979,80 και ευρώ 145.085,98 αντίστ
ι�α. Tα υπ�λ
ιπα των απαιτήσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες την 31.12.2005 ανέρ�
νται σε ευρώ 17.111,95 ενώ των υπ
�ρεώ-
σεων σε ευρώ 504.895,55.

O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
ΘEMIΣTOKΛHΣ AP. AΛAΦOYZOΣ

A.Δ.T. Σ 052655

H ΣYMBOYΛOΣ
BAΪA KATΣAPOY
A.Δ.T. K 585240

O  Δ/NTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ

A.Δ.T. Σ 579455

H ΠPOΪΣTAMENH ΛOΓIΣTHPIOY
EΛIΣABET ΠAΠAΪΩANNOY

A.Δ.T. P 492202

Πειραιάς, 17.03.2006
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