
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (εν�π�ιημένα και μη εν�π�ιημένα) π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
ENEPΓHTIKO

Iδι��ρησιμ�π�ι�ύμενα ενσώματα πάγια στ�ι�εία 99.926.968,80 78.133.976,43 48.766.040,93 50.979.566,98
Aϋλα περι�υσιακά στ�ι�εία 3.634.926,47 3.331.358,49 3.417.011,56 3.300.277,43
Λ�ιπά μη κυκλ���ρ�ύντα περι�υσιακά στ�ι�εία 3.504.079,72 1.637.582,63 41.415.456,42 44.600.986,34
Aπ�θέματα 12.871.422,84 14.152.900,75 10.411.872,72 12.584,602,07
Aπαιτήσεις απ� Πελάτες 29.940.176,08 33.150.281,42 28.093.063,44 30.037.760,07
Λ�ιπά κυκλ���ρ�ύντα περι�υσιακά στ�ι�εία 36.176.047,75 60.732.981,36 19.064.554,59 16.272.526,63

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY 186.053.621,66 191.139.081,08 151.167.999,66 157.775.719,52

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

IΔIA KEΦAΛAIA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ

Mετ��ικ� Kε�άλαι� 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00
Λ�ιπά στ�ι�εία ιδίων κε�αλαίων 99.917.947,61 101.190.670,50 74.211.241,24 82.042.793,40
Σύν�λ� ιδίων κε�αλαίων ιδι�κτητών μητρικής (α) 110.117.947,61 111.390.670,50 84.411.241,24 92.242.793,40

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Δικαιώματα Mει�ψη�ίας ($) -213.015,09 30.790,64 0,00 0,00

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Σύν�λ� ιδίων κε�αλαίων (γ) = (α) + ($) 109.904.932,52 111.421.461,14 84.411.241,24 92.242.793,40

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Mακρ�πρ�θεσμες δανειακές υπ��ρεώσεις 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
Πρ�$λέψεις / Λ�ιπές μακρ�πρ�θεσμες υπ��ρεώσεις 18.315.324,17 18.558.393,08 17.699.383,64 17.738.863,81
Bρα�υπρ�θεσμες δανειακές υπ��ρεώσεις 35.862.671,29 33.505.583,54 30.770.335,82 27.584.776,94
Λ�ιπές $ρα�υπρ�θεσμες υπ��ρεώσεις 21.970.693,68 26.053.643,32 18.287.038,96 18.609.285,37

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
Σύν�λ� Yπ��ρεώσεων (δ) 76.148.689,14 79.717.619,94 66.756.758,42 65.532.926,12

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
ΣYNOΛO IΔIΩN KEΦAΛAIΩN KAI YΠOXPEΩΣEΩN (γ)+(δ) 186.053.621,66 191.139.081,08 151.167.999,66 157.775.719,52

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

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣOΔΩN (εν�π�ιημένα και μη εν�π�ιημένα) π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ

O OMIΛOΣ

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Συνε�ι%�μενες Διακ�πείσες Σύν�λ� Συνε�ι%�μενες Διακ�πείσες Σύν�λ�
δραστηρι�τητες δραστηρι�τητες δραστηρι�τητες δραστηρι�τητες

Kύκλ�ς Eργασιών 81.320.630,63 1.100.900,08 82.421.530,71 88.611.334,21 2.123.432,57 90.734.766,78
Mικτά Kέρδη / (%ημιές) 19.428.376,58 247.182,40 19.675.558,98 23.981.333,02 660.949,40 24.642.282,42
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων, �ρηματ�δ�τικών και επενδυτικών
απ�τελεσμάτων -6.564.740,21 -465.093,72 -7.029.833,93 -768.707,83 -376.006,84 -1.144.714,67
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων -11.297.741,04 5.481.886,38 -5.815.854,66 -1.549.563,97 -451.209,30 -2.000.773,27
Kέρδη / (�ημιές) μετά απ� ��ρ�υς (A) -11.804.189,79 5.491.614,17 -6.312.575,62 -1.900.945,34 -470.873,93 -2.371.819,27

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
Kατανέμ�νται σε:
— Iδι�κτήτες μητρικής -11.560.384,06 5.491.614,17 -6.068.769,89 -1.874.745,34 -470.873,93 -2.345.619,27
— Mη ελέγ��υσες συμμετ��ές -243.805,73 0,00 - 243.805,73 -26.200,00 0,00 -26.200,00

Λ�ιπά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς (B) 4.796.047,00 0,00 4.796.047,00 -14.949.044,00 0,00 - 14.949.044,00
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------

Συγκεντρωτικά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς (A) + (B) -7.008.142,79 5.491.614,17 -1.516.528,62 -16.849.989,34 - 470.873,93 -17.320.863,27
================ ================ ================ ================ ================ ================

Kατανέμ�νται σε:
— Iδι�κτήτες μητρικής -6.764.337,06 5.491.614,17 -1.272.722,89 -16.823.789,34 - 470.873,93 -17.294.663,27
— Mη ελέγ��υσες συμμετ��ές -243.805,73 0,00 -243.805,73 -26.200,00 0,00 -26.200,00

Kέρδη / (%ημιές) μετά απ� ��ρ�υς ανά μετ��ή - $ασικά (σε ευρώ) -0,6800 0,3230 -0,3570 -0,1103 -0,0277 -0,1380
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων, �ρηματ�δ�τικών, επενδυτικών
απ�τελεσμάτων και συν�λικών απ�σ$έσεων -2.271.656,77 -439.126,28 -2.710.783,05 3.605.351,53 -336.004,74 3.269.346,79

H ETAIPEIA

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Kύκλ�ς Eργασιών 69.288.642,51 76.054.094,30
Mικτά Kέρδη / (%ημιές) 17.895.327,50 19.479.571,13
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων, �ρηματ�δ�τικών και επενδυτικών
απ�τελεσμάτων -5.973.459,13 -3.160.397,43
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων -7.479.719,88 -4.178.366,45
Kέρδη / (�ημιές) μετά απ� ��ρ�υς (A) -7.831.552,16 -4.436.680,39

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

Λ�ιπά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς (B) 0,00 0,00
------------------------------ ------------------------------

Συγκεντρωτικά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς (A) + (B) -7.831.552,16 - 4.436.680,39
================ ================

Kέρδη / (%ημιές) μετά απ� ��ρ�υς ανά μετ��ή - $ασικά (σε ευρώ) -0,4607 -0,2610
Πρ�τειν�μεν� μέρισμα ανά μετ��ή (σε ευρώ) 0,00 0,00
Kέρδη / (%ημιές) πρ� ��ρων, �ρηματ�δ�τικών, επενδυτικών
απ�τελεσμάτων και συν�λικών απ�σ$έσεων -3.486.975,44 -861.331,73

H KAΘHMEPINH A.E. EKΔOΣH ENTYΠΩN – MEΣA MAZIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ
AP. MHTPΩOY A.E. 18435/06/B/88/26

Eθνάρ��υ Mακαρί�υ & Δημητρί�υ Φαληρέως 2, 185 47, Nέ� Φάληρ�
ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ XPHΣHΣ AΠO 1 IANOYAPIOY 2010 EΩΣ 31 ΔEKEMBPIOY 2010

(Δημ�σιευμένα �άσει τ�υ K.N. 2190/1920 άρθρ� 135 για επι�ειρήσεις π�υ συντάσσ�υν ετήσιες �ικ�ν�μικές καταστάσεις εν�π�ιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Aρμ�δια N�μαρ�ία Yπ�υργεί� Oικ�ν�μίας, Aνταγωνιστικ�τητας και Nαυτιλίας,

Διεύθυνση Aνωνύμων Eταιρειών & Πίστεως
Διεύθυνση Διαδικτύ�υ Eταιρείας: www.kathimerini.gr
Hμερ�μηνία Eγκρισης απ� τ� Δι�ικητικ� Συμ$�ύλι� των Oικ�ν�μικών Kαταστάσεων: 29 Mαρτί�υ 2011
N�μιμ�ς Eλεγκτής: Σωτήρης Kωνσταντίν�υ (A.M. ΣOEΛ: 13671)
Eλεγκτική Eταιρεία: GRANT THORNTON A.E. (A.M. ΣOEΛ: 127)
Tύπ�ς Eκθεσης Eλέγ��υ: Mε σύμ�ωνη γνώμη

Σύνθεση Δι�ικητικ�ύ Συμ$�υλί�υ
Πρ�εδρ�ς: Aριστείδης Aλα��ύ%�ς

Διευθύνων Σύμ$�υλ�ς: Θεμιστ�κλής Aλα��ύ%�ς
Aντιπρ�εδρ�ι: Iωάννης Aλα��ύ%�ς

Γεώργι�ς Kωνσταντινίδης
Mέλη: Aλέ>ανδρ�ς Παπα�ελάς

Mάρθα Zώη Δερτιλή
Παναγιώτης Β�υρλ�ύμης
Nικ�λα�ς Nα�ύμης
Γρηγ�ρι�ς Tιμαγένης
Παναγιώτης Αθανασ�π�υλ�ς 
Iωάννης K�ντέλλης

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 απ�τελέσματα της A.E. «H KAΘHMEPINH». Συνιστ�ύμε επ�μένως στ�ν αναγνώστη, πριν πρ�$εί σε �π�ι�υδήπ�τε είδ�υς επενδυτική επιλ�γή ή άλλη συ-
ναλλαγή με τ�ν εκδ�τη, να ανατρέ>ει στη διεύθυνση Διαδικτύ�υ τ�υ εκδ�τη, �π�υ αναρτώνται �ι �ικ�ν�μικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγ��υ τ�υ ν�μιμ�υ ελεγκτή, �π�τε αυτή απαιτείται.

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (εν�π�ιημένα και μη εν�π�ιημένα) π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ

Eμμεση μέθ�δ�ς
O OMIΛOΣ H ETAIPEIA

1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009
Λειτ�υργικές δραστηρι�τητες

Kέρδη / (%ημίες) πρ� ��ρων (συνε�ι%�μενες δραστηρι�τητες) -11.297.741,04 -1.549.563,97 -7.479.719,88 -4.178.366,45
Kέρδη / (%ημίες) πρ� ��ρων (διακ�πείσες δραστηρι�τητες) 5.481.886,38 -451.209,30 0,00 0,00
Πλέ�ν/μεί�ν πρ�σαρμ�γές για:
Aπ�σ$έσεις 4.115.597,67 4.374.059,36 2.486.483,69 2.299.065,70
Aπ�μείωση ενσώματων και άυλων πάγιων περι�υσιακών στ�ι�είων 177.485,77 0,00 0,00 0,00
Πρ�$λέψεις 462.523,03 698.651,70 475.485,01 602.924,82
Συναλλαγματικές δια��ρές 135.264,00 319.811,45 0,00 0,00
Aπ�τ/σματα (έσ�δα, έ>�δα, κέρδη & %ημιές) επενδυτικής δραστ/τας -2.994.303,36 -493.939,71 104.003,88 -106.109,88
Xρεωστικ�ί τ�κ�ι και συνα�ή έ>�δα 1.694.865,13 1.273.444,58 1.367.936,83 1.121.817,25
Πλέ�ν / μεί�ν πρ�σαρμ�γές για μετα$�λές λ�γ/σμών κε�αλαί�υ
κίνησης ή π�υ σ�ετί%�νται με τις λειτ�υργικές δραστηρι�τητες:
Mείωση / (αύ>ηση) απ�θεμάτων 1.271.315,41 1.875.790,88 2.172.729,35 1.798.569,74
Mείωση / (αύ>ηση) απαιτήσεων -3.797.871,91 -1.083.092,10 1.326.416,68 -2.655.799,67
(Mείωση) / αύ>ηση υπ��ρεώσεων (πλην δανειακών) 4.451.792,38 -4.955.563,22 -475.189,37 -3.994.124,01
Mεί�ν:
Xρεωστικ�ί τ�κ�ι και συνα�ή έ>�δα κατα$ε$λημένα -1.694.865,13 -1.273.444,58 -1.367.936,83 -1.121.817,25
Kατα$ε$λημέν�ι ��ρ�ι -65.634,53 -203.117,96 0,00 0,00
Λειτ�υργικές ρ�ές απ� διακ�πείσες δραστηρι�τητες 712.670,34 202.172,87 0,00 0,00
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� λειτ�υργικές δραστηρι�τητες (α) -1.347.015,86 -1.266.000,00 -1.389.790,64 -6.233.839,75

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

Eπενδυτικές δραστηρι�τητες

Aπ�κτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ�ιν�πρα>ιών & λ�ιπών επενδύσεων 956.075,03 -832.800,00 0,00 - 832.800,00
Aγ�ρά ενσώματων και άυλων παγίων περι�υσιακών στ�ι�είων -26.762.529,86 -1.530.953,76 -1.174.607,77 -1.101.288,82
Eισπρά>εις απ� πώληση συμμετ��ών 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Aύ>ηση / μείωση λ�ιπών μακρ�πρ�θεσμων απαιτήσεων 0,00 -13.466,74 0,00 -12.961,74
Aγ�ρά / πωλήσεις �ρηματ��ικ�ν�μικών στ�ι�είων
σε εύλ�γη α>ία μέσω απ�τελεσμάτων 24.191.233,00 -22.231.608,00 0,00 0,00
Eίσπρα>η κρατικών επι��ρηγήσεων 0,00 3.446.690,12 0,00 3.446.690,12
T�κ�ι εισπρα�θέντες 509.883,49 2.286.460,61 61.824,93 5.243,19
Mερίσματα εισπρα�θέντα 3.375,00 101.400,00 3.003.375,00 101.400,00
Eπενδυτικές ρ�ές απ� διακ�πείσες δραστηρι�τητες -620,00 -1.529,27 0,00 0,00
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� επενδυτικές δραστηρι�τητες ($) -1.102.583,34 -18.775.807,04 2.890.592,16 1.606.282,75

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

Xρηματ�δ�τικές δραστηρι�τητες

Eισπρά>εις απ� εκδ�θέντα / αναλη�θέντα δάνεια 1.633.781,66 3.730.421,85 1.585.558,88 4.375.111,24
Mερίσματα πληρωθέντα -126.651,86 -118,34 -126.651,86 -118,34
Xρηματ�δ�τικές ρ�ές απ� διακ�πείσες δραστηρι�τητες -223.103,07 -136.201,03 0,00 0,00
Σύν�λ� εισρ�ών / (εκρ�ών) απ� %ρηματ�δ�τικές δραστηρι�τητες (γ) 1.284.026,73 3.594.102,48 1.458.907,02 4.374.992,90

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Kαθαρή αύ'ηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισ�δύναμα %ρήσης (α)+($)+(γ) -1.165.572,47 -16.447.704,56 2.959.708,54 -252.564,10

================ ================ ================ ================
Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα έναρ'ης %ρήσης 26.518.368,84 43.835.180,40 1.137.021,44 1.389.585,54
Eπίδραση συναλλαγματικών δια��ρών στα διαθέσιμα 2.345.101,00 -869.107,00 0,00 0,00
Tαμειακά διαθέσιμα και ισ�δύναμα λή'ης %ρήσης 27.697.897,37 26.518.368,84 4.096.729,98 1.137.021,44

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

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN IΔIΩN KEΦAΛAIΩN (εν�π�ιημένα και μη εν�π�ιημένα) π�σά εκ�ρασμένα σε ευρώ

O OMIΛOΣ H ETAIPEIA

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Σύν�λ� ιδίων κε�αλαίων έναρ>ης �ρήσης
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστ�ι�α) 111.421.461,14 128.742.324,41 92.242.793,40 96.679.473,79
Συγκεντρωτικά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς
(συνε�ι%�μενες και διακ�πείσες δραστηρι�τητες) -1.516.528,62 -17.320.863,27 -7.831.552,16 -4.436.680,39
Σύν�λ� ιδίων κε�αλαίων λή'ης %ρήσης 
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστ�ι%α) 109.904.932,52 111.421.461,14 84.411.241,24 92.242.793,40

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

1. Oι εταιρείες τ�υ Oμίλ�υ με τις αντίστ�ι�ες διευθύνσεις τ�υς, τα π�σ�στά  με τα �π�ία � Oμιλ�ς συμμετέ�ει στ� μετ��ικ� τ�υς κε�άλαι�, καθώς και η μέ-
θ�δ�ς ενσωμάτωσής τ�υς στις Eν�π�ιημένες Oικ�ν�μικές Kαταστάσεις της �ρήσης 1/1-31/12/2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.5 της Eτή-
σιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης.

2. Tην 31.12.2010 δεν υπάρ��υν μετ��ές της μητρικής Eταιρείας π�υ κατέ��νται είτε απ� την ίδια είτε απ� θυγατρικές και συγγενείς της επι�ειρήσεις.
3. Δεν υπάρ��υν εμπράγματα $άρη καθώς και 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 της Eταιρείας και τ�υ Oμίλ�υ.
4. Oι ��ρ�λ�γικές υπ��ρεώσεις της Eταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έ��υν ε>εταστεί απ� τις ��ρ�λ�γικές αρ�ές για �ρισμένες �ρήσεις,

με συνέπεια να υπάρ�ει τ� ενδε��μεν� επι$�λής πρ�σθετων ��ρων και πρ�σαυ>ήσεων κατά τ� �ρ�ν� π�υ θα ε>ετασθ�ύν και θα �ριστικ�π�ιηθ�ύν. O
Oμιλ�ς και η Eταιρεία έ��υν σ�ηματίσει επαρκείς πρ�$λέψεις για τ� σκ�π� αυτ�. Oι ανέλεγκτες ��ρ�λ�γικά �ρήσεις της μητρικής εταιρείας και των ε-
ταιρειών τ�υ Oμίλ�υ παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.29 της Eτήσιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης.

5. Στα «Λ�ιπά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς (B)» της Kατάστασης Συν�λικών Eσ�δων περιλαμ$άν�νται �ι συναλλαγματικές δια��ρές εν�π�ίησης π�υ
ανήλθαν στ� π�σ� (κέρδ�ς) των ευρώ 4.796,05 �ιλ., �ι �π�ίες αναγνωρίστηκαν απευθείας στα Iδια Kε�άλαια τ�υ Oμίλ�υ και απεικ�νί%�νται στ� κ�νδύλι
«Συγκεντρωτικά συν�λικά έσ�δα μετά απ� ��ρ�υς» της Kατάστασης Mετα$�λών Iδίων Kε�αλαίων.

6. T� π�σ� της σωρευτικής πρ�$λεψης π�υ έ�ει διενεργηθεί σε κάθε μια απ� τις ακ�λ�υθες περιπτώσεις είναι:
Oμιλ�ς Eταιρεία

Eπίδικες ή υπ� διαιτησία δια��ρές 277.657,46 277.657,46
Aνέλεγκτες ��ρ�λ�γικά �ρήσεις 79.759,20 79.759,20
Λ�ιπές πρ�$λέψεις 0,00 0,00

7. H θυγατρική εταιρεία «APΓONAYTHΣ ETAIPEIA EΠENΔYΣEΩN ΣTHN ΠONTOΠOPO NAYTIΛIA», στις 21/4/2010, υλ�π�ιώντας τ� πρ�γραμμα ανανέωσης
τ�υ στ�λ�υ της, παρήγγειλε την κατασκευή δύ� δε>αμεν�πλ�ίων μετα��ράς αργ�ύ πετρελαί�υ. T� συμ�ωνηθέν τίμημα θα ανέλθει συν�λικά στ� π�σ�
των 108.900.000 δ�λαρίων HΠA ($λέπε αναλυτικά σημείωση 8 της Eτήσιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης).

8. Στις ανωτέρω �ικ�ν�μικές  καταστάσεις έ��υν τηρηθεί �ι λ�γιστικές αρ�ές π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκαν για να καταρτισθ�ύν �ι �ικ�ν�μικές καταστάσεις της
�ρήσης 2009 πρ�σαρμ�σμένων με τις αναθεωρήσεις π�υ επιτάσσ�υν τα ΔΠXA. Δεν υπάρ��υν μετα$�λές στις λ�γιστικές μεθ�δ�υς και εκτιμήσεις σε
σ�έση με την πρ�ηγ�ύμενη �ρήση. Δεν έ�ει γίνει δι�ρθωση λάθ�υς �ύτε ανακατατά>εις κ�νδυλίων.

9. O αριθμ�ς απασ��λ�ύμεν�υ πρ�σωπικ�ύ την 31.12.2010 ήταν: Eταιρεία άτ�μα 372 (31.12.2009: 420), Oμιλ�ς άτ�μα 462 (31.12.2009: 550).

10. Oι συναλλαγές της �ρήσης 1/1-31/12/2010 καθώς και τα υπ�λ�ιπα κατά την 31.12.2010 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την ένν�ια τ�υ ΔΛΠ 24, α-
ναλύ�νται ως ε>ής:

Oμιλ�ς Eταιρεία

α) Eσ�δα 820.375,01 3.297.603,00
$) E>�δα 12.946.088,09 16.584.757,49
γ) Aπαιτήσεις 2.837.535,17 12.231.635,47
δ) Yπ��ρεώσεις 238.650,90 352.055,80
ε) Συναλλαγές και αμ�ι$ές διευθυντικών στελε�ών και μελών της δι�ίκησης 819.210,93 688.835,93
στ) Aπαιτήσεις απ� διευθυντικά στελέ�η και μέλη της δι�ίκησης — —
%) Yπ��ρεώσεις πρ�ς διευθυντικά στελέ�η και μέλη της δι�ίκησης — —

11. Στις Eν�π�ιημένες Oικ�ν�μικές Kαταστάσεις της �ρήσης (1.1.-31.12.2010) δεν ενσωματώθηκε η εταιρεία City Servers A.E., ενώ εί�ε ενσωματωθεί στην α-
ντίστ�ι�η περί�δ� της πρ�ηγ�ύμενης �ρήσης (1.1-31.12.2009), με τη μέθ�δ� της Kαθαρής Θέσης (π�σ�στ� συμμετ��ής 22,5%), λ�γω �λ�κλήρωσης της
εκκαθάρισής της και διαγρα�ής της απ� τα $ι$λία της μητρικής εταιρείας. H μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας στις Eν�π�ιημένες Oικ�ν�μικές Kα-
ταστάσεις τ�υ Oμίλ�υ δεν επέ�ερε μετα$�λή άνω τ�υ 25%, στ�ν κύκλ� εργασιών, στα απ�τελέσματα μετά απ� ��ρ�υς, στα δικαιώματα μει�ψη�ίας και
στα ίδια κε�άλαια των ιδι�κτητών της μητρικής (σημείωση 6.5 Eτήσιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης).

12. Στις 12.7.2010 η θυγατρική εταιρεία ENTYΠEΣ KAI ΔIKTYAKEΣ EKΔOΣEIΣ A.E. συμμετεί�ε στην ίδρυση της εταιρείας SUI GENERIS PUBLICATIONS A.E.
κατά π�σ�στ� 50% (κ�ιν�πρα>ία) και π�σ� 30.000 ευρώ. H ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας (με τη μέθ�δ� της καθαρής θέσης) στις Eν�π�ιημένες Oι-
κ�ν�μικές Kαταστάσεις τ�υ Oμίλ�υ δεν επέ�ερε μετα$�λή άνω τ�υ 25%, στ�ν κύκλ� εργασιών, στα απ�τελέσματα μετά απ� ��ρ�υς, στα δικαιώματα
μει�ψη�ίας και στα ίδια κε�άλαια των ιδι�κτητών της μητρικής (σημείωση 6.5 Eτήσιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης).

13. Στις 31.8.2010 � Oμιλ�ς πρ�έ$η στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας MEΛΩΔIA A.E. έναντι τ�υ π�σ�ύ των 5,3 εκατ. ευρώ. H μη ενσωμάτωση της ανω-
τέρω εταιρείας στις Eν�π�ιημένες Oικ�ν�μικές Kαταστάσεις τ�υ Oμίλ�υ δεν επέ�ερε μετα$�λή άνω τ�υ 25%, στ�ν κύκλ� εργασιών, στα δικαιώματα μει-
�ψη�ίας και στα ίδια κε�άλαια των ιδι�κτητών της μητρικής ενώ επέ�ερε μετα$�λή -190,49% στα απ�τελέσματα μετά απ� ��ρ�υς (σημείωση 6.5  Eτή-
σιας Oικ�ν�μικής Eκθεσης).

14. Δεν υπάρ��υν άλλα σημαντικά γεγ�ν�τα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμ$ρί�υ 2010 τα �π�ία θα έπρεπε να κ�ιν�π�ιηθ�ύν ή να δια��ρ�π�ιήσ�υν τα κ�ν-
δύλια των δημ�σιευμένων �ικ�ν�μικών καταστάσεων της �ρήσης 1/1-31/12/2010.

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ

O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
APIΣTEIΔHΣ I. AΛAΦOYZOΣ
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N. Φάληρ�, 29/03/2011

O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
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A.Δ.T.: AZ 638697

O ΔIEYΘYNTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ
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