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H KAΘHMEPINH A.E. EKΔOΣH ENTYΠΩN – MEΣA MAZIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ
AP. MHTPΩOY A.E. 18435/06/B/88/26
Eθνάρχου Mακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Nέο Φάληρο
ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ ΠEPIOΔOY AΠO 1 IANOYAPIOY 2009 EΩΣ 30 ΣEΠTEMBPIOY 2009
(Σύμφωνα με την Aπ φαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απ τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της A.E. «H KAΘHMEPINH». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με
τον εκδτη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδτη, που αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκπησης του νμιμου ελεγκτή , ποτε αυτή απαιτείται.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Πρεδρος:
Aριστείδης Aλαφούζος
Διεύθυνση Διαδικτύου Eταιρείας:
www.kathimerini.gr
Διευθύνων Σύμβουλος:
Θεμιστοκλής Aλαφούζος
Hμερομηνία Eγκρισης απ το Δ.Σ. των Oικονομικών Kαταστάσεων:
26 Nοεμβρίου 2009
Aντιπρεδροι:
Iωάννης Aλαφούζος
Nμιμος Eλεγκτής:
Aθανασία Aραμπατζή (A.M. ΣOEΛ: 12821)
Γεώργιος Kωνσταντινίδης
Eλεγκτική Eταιρεία:
GRANT THORNTON A.E. (A.M. ΣOEΛ: 127)
Mέλη:
Aντώνιος Kαρκαγιάννης
Tύπος Eκθεσης Eπισκπησης:
Δεν απαιτείται
Aλέξανδρος Παπαχελάς
Mάρθα Zώη Δερτιλή
Bασίλειος Διαμαντπουλος
Nικλαος Nαούμης
Γρηγριος Tιμαγένης
Xαράλαμπος Pούσσος
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
O OMIΛOΣ
30.9.2009
ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία................................................
Aϋλα περιουσιακά στοιχεία ....................................................................................
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.................................................
Aποθέματα ...............................................................................................................
Aπαιτήσεις απ Πελάτες ........................................................................................
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ......................................................
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY ........................................................................................
IΔIA KEΦAΛAIA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικ Kεφάλαιο.................................................................................................
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων............................................................................
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής(α) ...............................................
Δικαιώματα Mειοψηφίας (β) ...................................................................................
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Mακροπρθεσμες δανειακές υποχρεώσεις .........................................................
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρθεσμες υποχρεώσεις ........................................
Bραχυπρθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ..........................................................
Λοιπές βραχυπρθεσμες υποχρεώσεις ................................................................
Σύνολο Yποχρεώσεων (δ).......................................................................................
ΣYNOΛO IΔIΩN KEΦAΛAIΩN KAI YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)..............................

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
H ETAIPEIA

31.12.2008

30.9.2009

O OMIΛOΣ

31.12.2008

86.493.474,87
3.165.901,23
1.414.890,58
14.709.773,15
31.512.270,45
55.149.829,51
----------------------------192.446.139,79
================

97.877.585,12
3.639.667,00
1.041.348,91
16.021.690,13
32.892.805,96
50.804.748,37
----------------------------202.277.845,49
================

51.533.660,54
3.130.364,92
44.417.003,84
12.705.681,74
27.803.677,25
13.617.812,82
----------------------------153.208.201,11
================

52.946.429,53
3.590.564,80
43.818.424,60
14.383.171,81
28.284.867,40
13.293.172,20
----------------------------156.316.630,34
================

10.200.000,00
107.329,310,93
117.529.310,93
----------------------------6.231,87
----------------------------117.535.542,80
----------------------------5.800.000,00
15.952.971,82
29.460.382,34
23.697.242,83
----------------------------74.910.596,99
----------------------------192.446.139,79
================

10.200.000,00
118.485.333,77
128.685.333,77
----------------------------56.990,64
----------------------------128.742.324,41
----------------------------3.200.000,00
13.136.016,71
28.311.362,72
28.888.141,65
----------------------------73.535.521,08
----------------------------202.277.845,49
================

10.200.000,00
82.428.903,54
92.628.903,54
----------------------------0,00
----------------------------92.628.903,54
----------------------------5.800.000,00
15.272.259,76
23.602.780,93
15.904.256,88
----------------------------60.579.297,57
----------------------------153.208.201,11
================

10.200.000,00
86.479.473,79
96.679.473,79
----------------------------0,00
----------------------------96.679.473,79
----------------------------3.200.000,00
12.331.222,40
21.609.665,70
22.496.268,45
----------------------------59.637.156,55
----------------------------156.316.630,34
================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣOΔΩN (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
O OMIΛOΣ

Λειτουργικές δραστηριτητες
Kέρδη / (ζημίες) προ φρων ...................................................................................
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Aποσβέσεις ..............................................................................................................
Προβλέψεις..............................................................................................................
Συναλλαγματικές διαφορές ...................................................................................
Aποτ/σματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστ/τας...............
Xρεωστικοί τκοι και συναφή έξοδα .....................................................................
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριτητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ............................................................................
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων..............................................................................
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)...........................................
Mείον:
Xρεωστικοί τκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα.........................................
Kαταβεβλημένοι φροι...........................................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ λειτουργικές δραστηριτητες (α) ..................
Eπενδυτικές δραστηριτητες
Aπκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων......
Aγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων..................................................
Aύξηση / μείωση λοιπών μακροπρθεσμων απαιτήσεων ....................................
Aγορά / πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ..................................................................
Είσπραξη κρατικών επιχορηγήσεων......................................................................
Tκοι εισπραχθέντες ..............................................................................................
Mερίσματα εισπραχθέντα.......................................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ επενδυτικές δραστηριτητες (β) ...................
Xρηματοδοτικές δραστηριτητες
Aύξηση / μείωση μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτς δανείων) ........................
Eισπράξεις απ εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια .............................................
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων απ χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια).....................
Mερίσματα πληρωθέντα .........................................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ χρηματοδοτικές δραστηριτητες (γ) ............

1.1-30.9.2009

1.1-30.9.2008

1.7-30.9.2009

1.7-30.9.2008

65.247.281,78
17.939.173,21
-1.617.533,25
100.933,71
-118.239,61
-----------------------------67.480,84
-50.758,77
-11.088.542,00
-----------------------------

80.893.667,89
24.103.334,72
-560.737,64
-4.362.541,17
-4.661.950,93
-----------------------------4.692.875,19
30.924,26
1.346.634,00
-----------------------------

20.251.621,99
5.431.846,65
-445.843,11
1.291.687,18
1.208.835,95
----------------------------1.221.092,10
-12.256,15
-2..444.414,00
-----------------------------

23.631.231,61
5.423.725,79
-1.374.587,21
-2.171.122,64
-2.122.332,34
-----------------------------2.074.203,12
-48.129,22
7.620.972,00
-----------------------------

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ φρους (A) + (B)..............................

-11.206.781,61
================

-3.315.316,93
================

-1.235.578,05
================

5.498.639,66
================

— Iδιοκτήτες μητρικής ...........................................................................................
— Δικαιώματα Mειοψηφίας ....................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) μετά απ φρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ) ..................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων................................

-11.156.022,84
-50.758,77
-0,0040

-3.346.241,19
30.924,26
-0,2761

-1.223.321,90
-12.256,15
0,0718

5.546.768,88
-48.129,22
-0,1220

2.111.136,15

3.670.078,82

694.277,31

52.347,57

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιδου
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)..................................................................
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ φρους.............................................
Διανεμηθέντα Mερίσματα ......................................................................................
Σύνολο Kαθαρής θέσης λήξης περιδου
(30.9.2009 και 30.9.2008 αντίστοιχα)......................................................................

Kύκλος Eργασιών ....................................................................................................
Mικτά Kέρδη / (ζημιές) ............................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.......
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων ...................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) μετά απ φρους (A) ..................................................................
— Iδιοκτήτες μητρικής ...........................................................................................
— Δικαιώματα Mειοψηφίας ....................................................................................
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απ φρους (B).......................................................

H ETAIPEIA
1.1-30.9.2009

1.1-30.9.2008

1.7-30.9.2009

1.7-30.9.2008

Kύκλος Eργασιών ....................................................................................................
Mικτά Kέρδη / (ζημιές) ............................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων.......
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων ...................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) μετά απ φρους (A) ..................................................................
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απ φρους (B).......................................................

54.095.679,90
13.739.396,57
-3.209.224,70
-3.944.870,86
-4.050.570,25
0,00
-----------------------------

69.057.290,65
20.191.405,49
-1.946.136,70
455.349,56
183.415,95
0,00
-----------------------------

16.773.419,70
4.102.963,65
-906.797,08
-1.178.125,68
-1.177.741,46
0,00
-----------------------------

20.048.104,14
4.760.172,44
-1.365.866,26
-1.699.459,04
-1.826.817,45
0,00
-----------------------------

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ φρους (A) + (B)..............................

-4.050.570,25
================

183.415,95
================

- 1.177.741,46
================

-1.826.817,45
================

Kέρδη / (ζημιές) μετά απ φρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ) ..................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων................................

-0,2383

0,0108

-0,0693

-0,1075

-1.154.158,21

177.576,81

-212.726,00

-647.828,84

Kαθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιδου (α) + (β) + (γ) ..................................................................
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιδου ......................................
Eπίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα διαθέσιμα .......................................
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιδου ..........................................

H ETAIPEIA

1.1-30.9.2009

1.1-30.9.2008

1.1-30.9.2009

1.1-30.9.2008

100.933,71

-4.362.541,17

-3.944.870,86

455.349,56

3.728.669,40
285.012,59
156.323,00
-2.707.899,14
981.105,49

4.230.816,46
564.962,20
-229.261,00
2.805.077,31
1.047.297,26

2.055.066,49
379.269,43
0,00
-109.022,27
836.341,74

2.123.713,51
146.585,60
0,00
-3.174.630,51
801.715,29

1.306.160,98
421.560,14
-6.398.271,75

-2.366.363,12
95.204,01
-6.406.311,24

1.677.490,07
-848.063,37
-6.591.893,23

-2.115.378,97
409.443,19
-5.748.081,29

-981.105,49
-150.715,38
-3.258.226,45
-----------------------------

-1.047.297,26
-337.216,36
-6.005.632,91
-----------------------------

-836.341,74
0,00
-7.382.023,74
-----------------------------

-801.715,29
-186.541,48
-8.089.540,39
-----------------------------

-582.800,00
-995.711,20
-12.865,54

-174.724,00
-7.145.701,51
-57.348,68

-582.800,00
-642.849,62
-15.779,24

-174.724,00
-3.112.819,66
-7.119,04

-79.700,00
3.446.690,12
1.637.341,01
101.400,00
3.514.354,39
-----------------------------

-7.456.931,00
0,00
825.947,60
26.250,00
-13.982.507,59
-----------------------------

0,00
3.446,690,12
5.085,14
101.400,00
2.311.746,40
-----------------------------

0,00
0,00
49.656,92
4.726.250,00
1.481.244,22
-----------------------------

-171.897,76
3.749.019,62
0,00
-118,34
3.577.003,52
-----------------------------

0,00
15.571.532,58
-142.427,90
-5.091.978,70
10.337.125,98
-----------------------------

-171.897,76
4.593.115,23
0,00
-118,34
4.421.099,13
-----------------------------

0,00
11.714.846,22
-142.427,90
-5.091.978,70
6.480.439,62
-----------------------------

3.833.131,46
================
43.835.180,40
-2.414.152,00
45.254.159,86
================

-9.651.014,52
================
51.181.305,54
1.503.267,00
43.033.558,02
================

-649.178,21
================
1.389.585,54
0,00
740.407,33
================

-127.856,55
================
1.998.803,88
0,00
1.870.947,33
================

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN IΔIΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
O OMIΛOΣ

H ETAIPEIA

30.9.2009

30.9.2008

30.9.2009

30.9.2008

128.742.324,41
-11.206.781,61
0,00
-----------------------------

145.845,002,77
-3.315.316,93
-5.212.000,00
-----------------------------

96.679.473,79
-4.050.570,25
0,00
-----------------------------

99.858.205,33
183.415,95
-5.100.000,00
-----------------------------

117.535.542,80
================

137.317.685,84
================

92.628.903,54
================

94.941.621,28
================

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι εταιρείες του Oμίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Oμιλος συμμετέχει στο μετοχικ τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις της περιδου 1/1-30/9/2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των Oικονομικών Kαταστάσεων.
2. Tην 30.9.2009 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής Eταιρείας που κατέχονται είτε απ την ίδια είτε απ θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση της Eταιρείας και του Oμίλου.
4. Oι φορολογικές υποχρεώσεις της Eταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί απ τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχμενο επιβολής πρσθετων φρων και προσαυξήσεων κατά το χρνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. O Oμιλος
και η Eταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για το σκοπ αυτ. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του
Oμίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.6 επί των Oικονομικών Kαταστάσεων της εννιάμηνης περιδου του 2009.
5. H μητρική εταιρεία στις 9.1.2009 κατέβαλε ποσ 582.800,00 ευρώ ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας EYPΩΠH
A.E. ΠPAKTOPEYΣEΩΣ & ΔIANOMHΣ HMEPHΣIOY & ΠEPIOΔIKOY TYΠOY, χωρίς να μεταβληθεί το ποσοστ συμμετοχής της, το οποίο παραμένει στο 24,8%.
Aπ την ανωτέρω συμμετοχή δεν επήλθε μεταβολή συνολικά σε ποσοστ άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά απ φρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στα Iδια Kεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας (σημ. 5.2 επί των οικονομικών καταστάσεων).
6. Στα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απ φρους (B)» της Kατάστασης Συνολικών Eσδων περιλαμβάνονται: α) το αποτέλεσμα που προέκυψε απ την αποτίμηση των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας APΓONAYTHΣ E.E.Π.N. σε εύλογες αξίες που ανήλθε στο ποσ (ζημιά) των ευρώ 7.408,23 χιλ. και β) οι συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης που ανήλθαν στο ποσ (ζημιά) των ευρώ 3.680,31 χιλ., τα οποία αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Iδια Kεφάλαια του Oμίλου
και απεικονίζονται στο κονδύλι «Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απ φρους» της Kατάστασης Mεταβολών Iδίων Kεφαλαίων.
7. Tο ποσ της σωρευτικής πρβλεψης που έχει διενεργηθεί σε κάθε μία απ τις ακλουθες περιπτώσεις είναι:
Oμιλος
Eταιρεία
Eπίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές
200.000,00
200.000,00
Aνέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
137.835,21
79.759,20
Λοιπές προβλέψεις
0,00
0,00
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
APIΣTEIΔHΣ I. AΛAΦOYZOΣ
A.Δ.T.: AE 601829

8. Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της 31.12.2008.
9. O αριθμς απασχολούμενου προσωπικού την 30.9.2009 ήταν: Eταιρεία άτομα 431 (30.9.2008: 458), Oμιλος άτομα 571 (30.9.2008: 610).
10. Oι συναλλαγές της περιδου 1/1-30/9/2009 καθώς και τα υπλοιπα κατά την 30.9.2009 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αναλύονται ως
εξής:
Oμιλος
Eταιρεία
α) Eσοδα
475.265,92
2.571.623,35
β) Eξοδα
8.158.295,98
10.874.528,47
γ) Aπαιτήσεις
773.048,88
13.528.143,91
δ) Yποχρεώσεις
454.951,87
746.095,09
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
463.633,55
372.172,45
στ) Aπαιτήσεις απ διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
—
—
ζ) Yποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
—
—
11. Oρισμένα κονδύλια της Kατάστασης Tαμειακών Pοών για τη συγκριτική περίοδο 1/1 - 30/9/2008 αναταξινομήθηκαν για λγους ορθτερης πληροφρησης
(σημ. 7.11 επί των Oικονομικών Kαταστάσεων της εννιάμηνης περιδου).
12. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγοντα μεταγενέστερα της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων Oικονομικών Kαταστάσεων της περιδου 1/1-30/9/2009.

N. Φάληρο, 26.11.2009
O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
ΘEMIΣTOKΛHΣ AP. AΛAΦOYZOΣ
A.Δ.T.: AZ 638697

O ΔIEYΘYNTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ
A.Δ.T:. Σ 579455
Aρ. Aδ. A΄ Tάξης 18062

