
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 α-
π
τελέσματα της A.E. Eντυπες και Δικτυακές Eκδ�σεις. Συνιστ
ύμε  επ
μένως στ
ν αναγνώστη, πριν πρ
�εί σε 
π
ι
υδήπ
τε είδ
υς επενδυτική επιλ
γή ή άλλη συναλ-
λαγή με την εταιρεία, να ανατρέ�ει στη διεύθυνση Διαδικτύ
υ της εταιρείας, �π
υ αναρτώνται 
ι 
ικ
ν
μικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγ�
υ τ
υ 
ρκωτ
ύ ελε-
γκτή λ
γιστή.

ΣΤ�Ι�ΕΙΑ ΙΣ�Λ�ΓΙΣΜ�Υ
(Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ�
Iδι
�ρησιμ
π
ι
ύμενα ενσώματα πάγια στ
ι�εία........ 225.469,83 298,40
Λ
ιπά μη κυκλ
�
ρ
ύντα περι
υσιακά στ
ι�εία......... 110.290,48 70.798,27
Απαιτήσεις απ� Πελάτες ................................................ 521.958,79 313.235,01
Λ
ιπά κυκλ
�
ρ
ύντα περι
υσιακά στ
ι�εία .............. 113.959,73 39.652,20

------------------------------ ------------------------------
ΣΥΝ�Λ� ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ�Υ ................................................ 971.678,83 423.983,88

================ ================
KAΘAPH ΘEΣH KAI YΠOXPEΩΣEIΣ
Μετ
�ικ� Κε�άλαι
......................................................... 587.000,00 587.000,00
Λ
ιπά Στ
ι�εία Καθαρής Θέσης..................................... -917.957,62 -964.735,28
Σύν
λ
 Καθαρής Θέσης μετ��ων της εταιρείας (α) ... -330.957,62 -377.735,28
Πρ
�λέψεις/Λ
ιπές μακρ
πρ�θεσμες υπ
�ρεώσεις .. 177.050,42 122.560,42
Λ
ιπές �ρα�υπρ�θεσμες υπ
�ρεώσεις ........................ 1.125.586,03 679.158,74
Σύν
λ
 Υπ
�ρεώσεων (δ)............................................... 1.302.636,45 801.719,16

================ ================
ΣΥΝ�Λ� KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ KAI YΠOXPEΩΣEΩN (α) +(δ)... 971.678,83 423.983,88

================ ================

ΣΤ�Ι�ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠ�ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ �ΡΗΣΗΣ 
Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

1.1-31.12.08 1/1-31.12.07

Κύκλ
ς Εργασιών ............................................................ 3.432.121,13 1.706.287,94
Μικτά Κέρδη/(;ημίες) ...................................................... 572.989,27 532.084,00
Κέρδη / (;ημίες) πρ
 ��ρων, �ρηματ
δ
τικών
και επενδυτικών απ
τελεσμάτων.................................. 93.686,63 148.579,87
Κέρδη / (;ημίες) πρ
 ��ρων........................................... 92.647,60 147.937,85
Κέρδη / (;ημίες) μετά απ� ��ρ
υς ................................ 46.777,66 102.230,87

================ ================

Κέρδη μετά απ� ��ρ
υς ανά μετ
�ή -
�ασικά (σε ευρώ).. ........................................................... 2,3380 5,1110

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

Kέρδη/(;ημίες) πρ
 ��ρων, �ρηματ/τικών, επενδυτικών
απ
τελεσμάτων και συν
λικών απ
σ�έσεων............... 95.517,93 149.518,63

ΣΤ�Ι�ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ Ρ�ΩΝ �ΡΗΣΗΣ (Eμμεση Mέθ�δ�ς)
(Π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ)

1.1.-31.12.08 1.1 -31.12.07
Λειτ�υργικές Δραστηρι,τητες
Aπ
τελέσματα πρ
 ��ρων
(συνε�ι;�μενες δραστηρι�τητες).................................. 92.647,60 147.937,85
Πλέ
ν/Μεί
ν πρ
σαρμ
γές για:
Απ
σ�έσεις ...................................................................... 1.831,30 938,76
Πρ
�λέψεις...................................................................... 53.005,72 35.817,23
Aπ
τελέσματα (έσ
δα, έ�
δα, κέρδη και ;ημίες)
επενδυτικής δραστηρι�τητας........................................ 11.123,64 0,00
>ρεωστικ
ί Τ�κ
ι και Συνα�ή Ε�
δα ............................ 1.039,03 642,02
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/κές Δραστηρι�τητες:
Μείωση / (αύ�ηση) απαιτήσεων...................................... -221.620,58 -33.548,74
(Μείωση) / αύ�ηση υπ
�ρεώσεων (πλην δανειακών)... 454.380,05 -113.088,65
Μεί
ν:
>ρεωστικ
ί Τ�κ
ι & Συνα�ή Ε�
δα Κατα�ε�λημένα .. -1.043,13 -647,17
Kατα�ε�λημέν
ι ��ρ
ι................................................... -52.724,63 -39.427,80 
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ, λειτ�υργικές
δραστηρι,τητες (α) ......................................................... 338.639,00 -1.376,50

------------------------------ ------------------------------
Επενδυτικές Δραστηρι,τητες
Αγ
ρά Ενσώματων και άυλων πάγιων στ
ι�είων ......... -227.002,73 0,00
Aπ�κτηση θυγατρικών, συγγενών, κ
ιν
πρα�ιών
και λ
ιπών επενδύσεων.................................................. -50.229,64 -594,00
T�κ
ι εισπρα�θέντες ...................................................... 4,10 5,15
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ, Επενδυτικές
Δραστηρι,τητες (=)......................................................... -277.228,27 -588,85

------------------------------ ------------------------------
Καθαρή αύ?ηση / (μείωση) στα
Ταμ. Διαθέσιμα & Ισ�δύναμα Dρήσης (α)+(=) ............... 61.410,73 -1.965,35

------------------------------ ------------------------------
Ταμ. διαθέσιμα & Ισ�δύναμα Εναρ?ης Dρήσης ............ 9.503,58 11.468,93

------------------------------ ------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα & Ισ�δύναμα Λή?ης Dρήσης ........ 70.914,31 9.503,58

------------------------------ ------------------------------

ΣΤ�Ι�ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒ�ΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 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) ............................ -377.735,28 -479.966,15
Kέρδη/(;ημίες) �ρήσεως μετά απ� ��ρ
υς.................. 46.777,66 102.230,87

------------------------------ ------------------------------
Σύν
λ
 καθαρής θέσης λή�ης �ρήσεως
(31.12.2008 & 31.12.2007 αντίστ
ι�α) ............................ -330.957,62 -377.735,28

================ ================

ENTYΠEΣ KAI ΔIKTYAKEΣ EKΔOΣEIΣ ANΩNYMH ETAIPEIA
ΑΡ. ΜΗΤΡΩ�Υ Α.Ε. 35388//02/Β/96/68

ΕθνάρD�υ Μακαρί�υ & Δ. Φαληρέως 2, 185 47, Ν. Φάληρ�
ΣΤ�Ι�ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡ�Φ�ΡΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ ΑΠ� 1 IANOYAPIOY 2008 EΩΣ 31 ΔEKEMBPIOY 2008

(Δημ�σιευ,μενα =άσει τ�υ κ.ν. 2190/20, άρθρ� 135 για επιDειρήσεις π�υ συντάσσ�υν 
ετήσιες �ικ�ν�μικές καταστάσεις, εν�π�ιημένες και μη, κατά ΔΛΠ)

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι Oικ
ν
μικές Kαταστάσεις της εταιρείας περιλαμ�άν
νται στις εν
π
ιημένες Oικ
ν
μικές Kαταστάσεις π
υ καταρτί;ει η μητρική εταιρεία «H KAΘHMEPINH A.E.» με έδρα την Eλλά-

δα και η 
π
ία συμμετεί�ε στις 31.12.2008 στ
 μετ
�ικ� κε�άλαι
 της εταιρείας με π
σ
στ� 100,00% (Eν
π
ίηση με τη μέθ
δ
 της 
λικής εν
π
ίησης).
2. E�
υν τηρηθεί 
ι �ασικές λ
γιστικές αρ�ές των ετήσιων 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 96 άτ
μα και την 31.12.2007 ήταν 59 άτ
μα.
4. H εταιρεία είναι ανέλεγκτη �
ρ
λ
γικά για τις �ρήσεις 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 14.000,00
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 ΔΛΠ 24 αναλύ
νται ως ε�ής:
α) Eσ
δα 2.384.213,21
�) E�
δα 234.411,15
γ) Aπαιτήσεις 20.734,94
δ) Υπ
�ρεώσεις 533.728,95
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.

C ΠΡCΕΔΡCΣ ΤCΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒCΥΛCΣ

ΘΕΜΙΣΤCΚΛΗΣ ΑΡ. ΑΛΑΦCΥSCΣ
Α.Δ.Τ. AZ 638697

C ΑΝΤΙΠΡCΕΔΡCΣ ΤCΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙCΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤCΠCΥΛCΣ
Α.Δ.Τ. Ι 163034

C ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ CΙΚCΝCΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

>ΡΗΣΤCΣ Ν. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 579455

Aρ. Aδ.  A΄  τά�ης 18062

C ΠΡCΪΣΤΑΜΕΝCΣ ΛCΓΙΣΤΗΡΙCΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝCΣ Α. >ΑΡΜΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 693825

Πειραιάς, 27 Mαρτί
υ 2009

ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Aρμ�δια Yπηρεσία - N
μαρ�ία: N
μαρ�ία Πειραιά
Διεύθυνση Διαδικτύ
υ: www.ekathimerini.gr
Σύνθεση Δι
ικητικ
ύ Συμ�
υλί
υ: Θεμιστ
κλής Aλα�
ύ;
ς Πρ�εδρ
ς & Διευθύνων Σύμ�
υλ
ς

Bασίλει
ς Διαμαντ�π
υλ
ς Aντιπρ�εδρ
ς
Xρήστ
ς Aγρα�ιώτης Mέλ
ς

Hμερ
μηνία Eγκρισης απ� τ
 Δι
ικητικ� Συμ�
ύλι
 των ετήσιων
Oικ
ν
μικών Kαταστάσεων: 27 Mαρτί
υ 2009
Oρκωτ�ς Eλεγκτής 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
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