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Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα.
_______________
Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18.00 συγκεντρώθηκαν
στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μίνωος αριθµός 10-16 Ν. Κόσµος, τα παρακάτω µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Α.Ε» και µε θέµατα ηµερησίας διάταξης τα εξής :
Θέµα 1ον
Σύνταξη έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2005 και των συνοπτικών στοιχείων και πληροφοριών της χρήσης 01.01.2005
µέχρι 31.12.2005 βάσει του Ν. 2190, αρθ. 135 κατά τα ∆.Λ.Π. καθώς και έγκριση των Ετήσιων
Οικονοµικών Καταστάσεων.
Θέµα 2ον
Καθορισµός χρονολογίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και προσδιορισµός των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Παρευρέθηκαν :
1. Χρήστος Κων/νου Τεγόπουλος, Πρόεδρος του ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
2. ∆ιονύσιος Χαραλάµπους Αυγουστινιάτος, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
3. Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου, Σύµβουλος.
4. Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου, Σύµβουλος.
5. Βασίλειος Αλεξίου Τσαµπόκας, Σύµβουλος.
6. Ευάγγελος Χρήστου Τάτσης, Σύµβουλος.
7. Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Μπέης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
8. Εµµανουήλ Iωάννου Σακέλλης, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
9. Λεωνίδας Νικολάου Γεωργακόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Θέµα 1ον
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Χρήστος Κωνσταντίνου
Τεγόπουλος προβαίνει σε συνοπτική ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης και της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας της εταιρείας στο έτος 2005 και στη συνέχεια θέτει υπόψη των Συµβούλων τις
οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2005 καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες που
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. και οι οποίες εγκρίνονται από όλα τα µέλη.
Μετά από διεξοδική συζήτηση για τα κονδύλια του ισολογισµού και τα αποτελέσµατα της χρήσης που
έληξε στις 31.12.2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει στη σύνταξη της έκθεσης για την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία έχει ως εξής :
ΕΚΘΕΣΗ
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα.
Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι,
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Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας µας έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε στην
κρίση σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2005 καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και
πληροφορίες της χρήσης 01.01.2005 µέχρι 31.12.2005, βάσει του Ν.2190, αρθ. 135, κατά τα ∆ΛΠ που
έχετε στα χέρια σας µαζί µε την παρούσα έκθεση πεπραγµένων για την υπόλογη χρήση.
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να σηµειώσουµε τα εξής :
Ενεργητικό
1. Ενσώµατα πάγια
H εταιρεία µας έχει στην κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα που στις 31.12.2005 αποτιµήθηκαν σε
εύλογες αξίες κατόπιν µελέτης αποτίµησης εκτιµητών της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Η
δηµιουργηθείσα υπεραξία κατά την αποτίµηση ανήλθε σε 7.654.886,59 € και καταχωρήθηκε απ’ευθείας
στην καθαρή θέση της εταιρείας.
Αναλυτικά ο πίνακας µεταβολών παγίων στοιχείων το 2005 έχει ως εξής :
Πίνακας Μεταβολών Παγίων
Υπόλοιπο
1/1/2005

Προσθήκες
2005

Μειώσεις
2005

Σύνολο
31/12/2005

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/1/2005

Αποσβέσεις 2005

Μειώσεις
2005

Σύνολο
αποσβέσεων
31/12/2005

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
31/12/2005

ΓΗΠΕ∆Α

14.310.335,00

0,00

0,00

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΓΚ/ΣΕΙΣΜΗΧ/ΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30.213.991,32

3.246.133,30

0,00

33.460.124,62

601.429,57

666.229,18

0,00

1.267.658,75

32.192.465,87

37.520.251,85

20.407,22

59.870,77

37.480.788,30

11.727.387,52

2.921.948,06

59.505,02

14.589.830,56

22.890.957,74

645.555,66

25.035,86

0,00

670.591,52

404.749,50

54.004,37

0,00

458.753,87

211.837,65

6.598.376,69

461.114,29

93.796,91

6.965.694,07

5.515.888,01

559.075,96

93.616,70

5.981.347,27

984.346,80

ΣΥΝΟΛΑ

89.288.510,52

3.752.690,67

153.667,68

92.887.533,51

18.249.454,60

4.201.257,57

153.121,72

22.297.590,45

70.589.943,06

• Τα κτίρια την 31.12.2005 ανέρχονται σε 32,1 εκατ. € έναντι 29,6 εκατ. € 31.12.2004. Η αύξηση αυτή
οφείλεται στο γεγονός ότι στο 2005 κατασκευάσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1688/2004 οικοδοµική άδεια
της πολεοδοµίας Μαρκοπούλου Αττικής κτίριο ναυπήγησης και επισκευής σκαφών αναψυχής για να
χρησιµοποιηθεί από την συγγενή εταιρεία PLANATECH Α.Ε. σύµφωνα µε την από 16.09.2003
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το συνολικό εµβαδό του κτιρίου είναι 3.808 τ.µ. σε δύο ορόφους µε ύψους 10,6 µ. και ολικό όγκο
31.619 τ.µ. το κόστος µέχρι 31.12.2005 ανήλθε σε 3,2 εκατ. € και η οριστική παραλαβή του θα γίνει
εντός του 2006.
• Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκατάστασης την 31.12.2005 ανέρχονται σε 22,9 εκατ. € έναντι 25,8
εκατ. € το 2004.
• Τα µέσα µεταφοράς της 31.12.2005 ανέρχονται σε 0,2 εκατ. € έναντι 0,24 εκατ. € το 2004.
• Τα έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός της 31.12.2005 ανέρχονται σε 1 εκατ. € έναντι 1,1 εκατ. € το 2004.
• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένωνονται σύµφωνα µε τους παρακάτω
συντελεστές :
-κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις
2 - 2,5%
- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
20%
8%
- Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
- Έπιπλα και σκεύη
20 - 24%
- Μεταφορικά Μέσα
11 – 15%
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν υποστεί αποµείωση
της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2005.
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2. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία αυτών : α) οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών στην εκάστοτε τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή, β) οι µη εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών στην αξία κτήσεως αρχικά και στη συνέχεια µειώνεται η αξία κτήσεως µε βάση
τη µέθοδο της καθαρής θέσης της εκάστοτε συνδεδεµένης εταιρείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι συµµετοχές και η αποτίµησή τους 31.12.2005 και
αντίστοιχα 31.12.2004
Εταιρείες

Αποτίµηση ∆.Π.Χ.Π.

Ποσοστό
Συµµετοχής
%

ΦΩΤΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ
MEDIATEL AE
ΑΡΓΟΣ ΑΕ
MEDIA CALL CENTER AE
ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε

PLANATECH AE
ΕΜΦΑΣΙΣ Α.Ε.
∆ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

90,00
51,00
44,00
24,12
20,00
100,00
20,00
9,37
15,00

31.12.2005

31.12.2004

0,00
216.750,00
1.393.392,00
1.248.412,28
90.048,00
30.827,93
74.060,00
126.250,50
113.005,89
3.292.746,60

72.367,07
214.965,00
1.108.800,00
702.086,00
88.512,00
0,00
168.000,00
74.970,00
103.300,16
2.533.000,23

3. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (απαίτηση)
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή
απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι αναβαλλόµενοι φόροι 31.12.2005 και 31.12.2004
αντίστοιχα.
Πίνακας Αναβαλλόµενων Φόρων
Απαιτήσεις

31/12/2005

Από απόσβεση εξόδων ίδρυσης και Α’ εγκατάστασης

31/12/2004

0,00

65.184,42

Από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

666.829,35

729.344,60

Από φορολογική ζηµία χρήσης

501.282,26

0,00

Από αποζηµίωση προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

2.711.675,89
3.879.787,50

2.707.338,16
3.501.867,18

4. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά τα προς πώληση περιουσιακά χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία καθώς και η αποτίµησή τους στις 31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα.
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∆ιαθέσιµα για πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
31.12.2005

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

12,28%

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

31.12.2005
14.807.585,32

31.12.2004
15.728.264,20

Για την ζηµία από την ως άνω αποτίµηση (σηµείωση 2 και 3 του πρακτικού) έγινε η αντίστοιχη
πρόβλεψη στον ισολογισµό της 31.12.2005.
5. Λοιπές απαιτήσεις
ΟΙ Λοιπές απαιτήσεις αφορούν δοσµένες εγγυήσεις κτιρίου € 0,02 εκατ. € και δεν είχαν καµία µεταβολή.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της εταιρείας την 31.12.2005 ανήλθαν στο ποσό των 3,9 εκατ. € έναντι 3,5 εκατ. € της
31.12.2004.
Αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η
τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ’ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα
έξοδα πώλησης.
Αναλυτικά είχαν ως εξής :
Αποθέµατα

31.12.2005
653.473,58
1.358.422,44
21.638,48
1.283.219,64
198.702,72
467.206,20
3.982.663,06

Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Υποπροϊόντα και υπολείµµατα
Πρώτες και Βοηθ. Ύλες – Υλικά Συσκευασίας
Αναλώσιµα Υλικά
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2004
252.502,28
1.433.705,61
12.928,54
1.181.775,70
159.273,74
484.930,06
3.525.115,93

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις 31.12.2005 ανήλθαν στο ποσό των 33,6 εκατ. € έναντι των 33,8 εκατ. € της 31.12.2004.
Αναλυτικά είχαν ως εξής :
31.12.2005
14.445.879,80
34.272,50
2.890.848,68
1.409.680,85
12.960.650,01
32.071,88
1.095.333,32
218.405,57
241.432,30
325.808,66
33.654.383,57

Πελατες
Γραµµατια εισπρακτέα
Επιταγες εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε ενέχυρο
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες
Μεταβατικοί Λογ/σµοι Ενεργητικού
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2004
13.944.318,38
50.305,77
17.302.600,41
484.101,54
0,00
84.638,76
1.073.701,15
424.046,24
512.087,49
0,00
33.875.799,74

8. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Αφορά αµοιβαίο EUROBANK AE , µερίδια 100.228,41 µε αποτίµηση 0,4 εκατ. € 31.12.2005 έναντι 0,3
εκατ. € 31.12.2004.
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9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα 31.12.2005 ανήλθαν στο ποσό των 2,7 εκατ. € έναντι 9,5 εκατ. € στις 31.12.2004.
Παθητικό
10. Καθαρή θέση
Η καθαρή θέση της εταιρείας 31.12.2005 ήταν 69.5 εκατ. € έναντι 104,8 εκατ. € της 31.12.2004
αναλυτικά ως εξής :
31.12.2005
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Ίδιες µετοχές
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ

27.273.817,00
51.396.268,09
-1.085.311,77
8.408.264,14
794.645,45
-17.270.166,73
69.517.516,18

31.12.2004
16.364.290,20
92.852.469,93
-1.324.224,57
8.037.339,86
965.667,48
-12.047.496,99
104.848.045,91

11. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 31.12.2005 ανέρχονται στο ποσό των 28,1 εκατ. €
έναντι 17,5 εκατ. € 31.12.2004.
- Ειδικότερα συµπεριλαµβάνεται οµολογιακό δάνειο 10 εκατ. € που εκδόθηκε εντός του 2005
διάρκειας πέντε ετών µε δύο χρόνια περίοδο χάριτος.
Αναλυτικά οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής :
-

31.12.2005
∆άνεια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

10.000.000,00
4.520.348,67
8.680.228,44
2.349.841,71
2.540.998,79
28.091.417,61

31.12.2004
0,00
4.624.358,63
7.778.040,01
2.269.841,71
2.878.836,55
17.551.076,90

12. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 31.12.2005 ανήλθαν στο ποσό των 35,8 εκατ. € έναντι
17,8 εκατ. € 31.12.2004.
Ειδικότερα συµπεριλαµβάνεται οµολογιακό δάνειο 20 εκατ. € που εκδόθηκε εντός του 2005 διάρκειας
δύο ετών της 31.12.2005, παρουσιάζει υπόλοιπο 14,7 εκατ. € και θα εξοφληθεί εντός του 2006.
Αναλυτικά οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής :
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2005

31.12.2004

19.353.830,78
16.265.660,51
136.327,93
35.755.819,22

17.669.743,83
0,00
126.910,74
17.796.654,57

13. Στην υπόλογη χρήση ο κύκλος εργασιών έφτασε στο ποσό των 109.481.398,51 Ευρώ έναντι
110.447.703,57 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, µείωση 0,87 %. Ο συνολικός αυτός κύκλος εργασιών
των 109.481.398,51 Ευρώ προέρχεται : ποσό 58.239.655,82 Ευρώ (ποσοστό 53,2%) από πωλήσεις
προϊόντων (κυρίως φύλλων), ποσό 3.130.888,39 Ευρώ (ποσοστό 2,86%) από εκτυπώσεις τρίτων (µε
χαρτί), ποσό 41.218.707,67 Ευρώ (ποσοστό 37,65%) από παροχή υπηρεσιών (διαφηµίσεις) , ποσό
2.581.878,86 Ευρώ (ποσοστό 2,36%) από εκτυπώσεις τρίτων (χωρίς χαρτί) , ποσό 3.757.116,70 Ευρώ
(ποσοστό 3,43%) από πωλήσεις εµπορευµάτων και ποσό 553.151,07 Ευρώ (ποσοστό 0,51%) από
πωλήσεις επιστροφών και υποπροϊόντων.
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Επί πλέον υπάρχουν άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ποσού 1.168.836,41 Ευρώ από παροχή υπηρεσιών σε
τρίτους.
Τα έσοδα από συµµετοχές και χρεόγραφα ήταν 719.794,96 Ευρώ, οι πιστωτικοί τόκοι 63.131,04 Ευρώ.
Έτσι τα συνολικά, πάσης φύσεως, έσοδα της εταιρείας στη χρήση 2005 ήταν 111.433.160,92 Ευρώ.
14. Τα έξοδα έφτασαν στο ποσό των 112.978.366,38 Ευρώ, έναντι 106.539.639,70 Ευρώ της
προηγούµενης χρήσης 2004 (αύξηση 6,04 %).
15. Αναλυτικότερα τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας για τη χρήση 2005 έχουν ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
Πωλήσεις εµπορευµάτων
3.757.116,70
Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων
61.370.544,21
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
43.800.586,53
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
553.151,07 109.481.398,51
ΕΞΟ∆Α
Ανάλωση Α΄ & Β΄ υλών
27.095.648,99
Κόστος εµπορευµάτων
2.206.257,41
Προϊόντα
Απογραφή έναρξης
1.433.705,61
Απογραφή λήξης
1.358.422,44
75.283,17
Υποπροϊόντα
Απογραφή έναρξης
12.928,54
Απογραφή λήξης
21.638,48
-8.709,94
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
24.930.596,21
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
12.623.698,09
Παροχές τρίτων
1.910.563,66
Φόροι και Τέλη
1.175.904,72
∆ιάφορα έξοδα
7.257.772,73
Αποσβέσεις
3.890.962,72 81.157.977,76
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη)εκµεταλλεύσεως

28.323.420,75

Πλέον :Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

1.168.836,41
29.492.257,16

Σύνολο
Μείον :
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα χρεογράφων

5.243.325,70
25.968.498,57

31.211.824,27
-1.719.567,11

684.642,44
35.152,52

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

63.131,04
782.926,00

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως
Μείον :

608.564,35

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµία) χρήσης προ
φόρων

174.361,65
-1.545.205,46

4.201.257,57
4.201.257,57
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-1.545.205,46

Από µεταφορά
Φόρος εισοδήµατος

-1.545.205,46
0,00
712.062,03
-601.056,03

Έσοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης
Έξοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης

Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσεως

-1.434.199,46

16. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Η εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2001 και για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002, 2003, 2004 και 2005 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού €
314.000,00.
2. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα
∆ΠΧΠ και ακολουθούνται µε συνέπεια.
3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 22.04.2005, το µετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό € 41.456.201,84 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών
«διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονα µειώθηκε κατά € 30.546.675,04
µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης (Κ-2-5254/05.05.2005) και ενηµερώθηκε το ∆.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της
12.05.2005. Τέλος, στις 30.06.2005 έγινε µέσω του Κ.Α.Α. η επιστροφή µετρητών στους
µετόχους.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
της.
6. Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε
1.164 άτοµα.
7. Ο Κύκλος εργασιών €109.481.398,51 αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας
(ΣΤΑ.ΚΩ∆ 91) ως εξής : ΚΚ 221.2 € 105.171.130,74, ΚΚ 515.7 € 553.151,07, ΚΚ 527.1 €
3.757.116,70.
17.
Η εταιρεία, εκτός του κεντρικού, δραστηριοποιείται µέσω δύο υποκαταστηµάτων και ενός γραφείου.
18. Προοπτικές για τη χρήση 2006
Η εταιρεία στη χρήση 2006 θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης και εµπλουτισµού των εφηµερίδων
της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και των ενθέτων που κυκλοφορούν
µαζί µε αυτές, καθώς και της εφηµερίδας Μικρών Αγγελιών «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», µε σκοπό να
διατηρήσουν την κυρίαρχη θέση που κατέχουν στον Ελληνικό Τύπο τόσο από κυκλοφοριακή άποψη όσο
και από την άποψη απορρόφησης διαφηµιστικών εσόδων.
Επίσης προβλέπεται σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών από εκτυπωτικές εργασίες τρίτων στο
εργοστάσιο στο Κορωπί σαν αποτέλεσµα της συνεχούς και επίµονης προσπάθειας ποιοτικής βελτίωσης
των εκτυπούµενων εντύπων που ήδη άρχισε στους τελευταίους µήνες του 2005 και συνεχίζεται µε τους
ίδιους ρυθµούς και στους πρώτους µήνες του 2006.
Τέλος, η δραστηριοποίηση των θυγατρικών της εταιρειών σε νέους τοµείς µέσα στο 2006, δηµιουργεί
αυξηµένες προσδοκίες για αύξηση των εσόδων της από συµµετοχές και την βελτίωση των
αποτελεσµάτων της.
Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005 και
να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη
αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
7

Αθήνα, 28/03/2006
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Θέµα 2ον
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδέχεται παµψηφεί και οµόφωνα να
συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 27η Ιουνίου 2006, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μίνωος 10-16, στον Ν. Κόσµος στην Αθήνα µε τα
ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2005.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών
αποζηµίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση.

από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2006.
4. Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Αγορά ιδίων µετοχών.
6. ∆ιάφορες Ανακοινώσεις.
Μετά από αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.
Χρήστο Κ. Τεγόπουλο να φροντίσει για τις σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό δηµοσιεύσεις και
αναγγελίες για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και τις
σχετικές γνωστοποιήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Χρηµατιστήριο.
Μετά από αυτό και αφού δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Χρήστος Τεγόπουλος
Α 102836/1962
O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ιονύσιος Αυγουστινιάτος
Α 092664/1961
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βασίλειος Τσαµπόκας
Ν 244187/1983

Ευάγγελος Τάτσης
Ρ 673041/1994

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από έντεκα (8) σελίδες είναι
εκείνη που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου µε ηµεροµηνία 28/03/2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ
ΑΜ. 14871 ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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