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ηης 31ης Μαρηίοσ 2010

Οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθσ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.» ςτισ 27/05/2010 και ζχουν δθμοςιοποιθκεί με
τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ www.centric.gr κακϊσ και ςτον
διαδικτυακό χϊρο του Χ.Α., όπου και κα παραμείνουν ςτθν διάκεςθ του επενδυτικοφ
κοινοφ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ
ςυντάξεωσ και δθμοςιοποιιςεϊσ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι τα δθμοςιευκζντα ςτον Τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία και
πλθροφορίεσ που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςτο να
παράςχουν ςτον αναγνϊςτθ μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα
αποτελζςματα τθσ εταιρείασ, αλλά δεν παρζχουν τθν ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ
οικονομικισ κζςθσ, των χρθματοοικονομικϊν επιδόςεων και των ταμιακϊν ροϊν τθσ
Εταιρίασ και του Ομίλου, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Μθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

θμείωςθ

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

31.03.2010

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2009
2.211.358,65

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία

4

2.200.116,03

2.214.920,18

2.197.450,27

Υπεραξία επιχειριςεωσ

6

4.091.517,07

4.091.517,07

0,00

0,00

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

4

30.475.426,99

30.508.122,46

1.963.511,39

1.996.030,63

0,00 26.638.125,60

26.638.125,60

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ

5

0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ

10

145.795,64

Άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

30.658,08
36.943.513,81

φνολο μθ κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων

137.679,74

145.136,64

137.679,74

30.658,08
30.658,08
36.982.897,53 30.974.881,98

30.658,08
31.013.852,70

Κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα
Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

7

Ρροκαταβολζσ
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ

922.257,25

1.635.015,35

922.257,25

1.635.015,35

13.695.101,84

12.275.216,02

6.758.864,99

8.167.597,84

1.470.803,00

0,00

1.470.803,00

0,00

346.332,40

75.849,01

346.332,40

75.849,01

2.726.890,80

3.497.392,88

474.412,76

527.960,98

φνολο κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων

328.269,45
19.489.654,73

256.699,19
328.269,45
17.740.172,44 10.300.939,85

256.699,19
10.663.122,37

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

56.433.168,54

54.723.069,97 41.275.821,83

41.676.975,07

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Κεφάλαιο και αποκεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο

9.630.679,32

9.630.679,32

9.630.679,32

Υπζρ το άρτιο ζκδοςθ

6.504.245,70

6.504.245,70

6.504.245,70

6.504.245,70

Κδιεσ μετοχζσ

-1.717.306,74

-1.717.306,74

-1.717.306,74

-1.717.306,74

Συν/κζσ διαφ.οικονομικϊν εκμεταλλεφςεων εξωτ.
Αποκεματικά

8

Συςωρευμζνα Κζρδθ (Ηθμίεσ)

-7.960,70

-5.909,58

0,00

0,00

790.865,24

761.772,91

768.469,24

739.376,91

6.468.776,58

1.391.344,84

1.298.679,47

21.642.258,18 16.577.432,36

16.455.674,66

8.589.773,36

φνολο κεφαλαίων και αποκεματικϊν

23.790.296,18

Δικαιϊματα μειοψθφίασ

-152.575,58

φνολο κακαρισ κζςθσ

9.630.679,32

0,00

0,00

23.637.720,59

21.609.347,08 16.577.432,36

-32.911,11

16.455.674,66

21.308.246,98

21.238.421,65 21.308.246,98

21.238.421,65

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Mακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Ρροβλζψεισ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεωσ
φνολο μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων

10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.702,00

0,00

0,00
0,00

38.236,00

63.436,00

38.236,00

63.436,00

21.346.482,98

21.303.559,65 21.346.482,98

21.301.857,65

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

10.491.897,69

10.292.105,22

2.394.839,21

2.401.384,74

Βραχυπρόκεςμα δάνεια

717.232,76

1.219.382,87

717.232,76

1.219.382,87

Τρζχον μερίδιο των μακροπρόκεςμων δανείων

241.442,97

282.069,78

241.442,97

282.069,78

-1.608,45

16.605,37

-1.608,45

16.605,37

φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεϊςεων

11.448.964,97

11.810.163,24

3.351.906,49

3.919.442,76

φνολο κακαρισ κζςθσ και υποχρεϊςεων

56.433.168,54

54.723.069,97 41.275.821,83

41.676.975,07

Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων
θμείωςθ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 31.03.2010 01.01 - 31.03.2009 01.01 - 31.03.2010
Ζςοδα
Κόςτοσ πωλιςεων
Μικτό κζρδοσ
Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ
Ζξοδα διακζςεωσ
Ζξοδα διοικιςεωσ
Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ
Κζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ
Κόςτοσ χρθματοοικονομικό
Ζςοδα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ
Λοιπά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα
Κζρδοσ προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ
Κακαρό κζρδοσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
Κακαρό κζρδοσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
Κακαρό κζρδοσ περιόδου

9

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
φνολο
Κζρδθ ανά μετοχι :
Βαςικά
Απομειωμζνα

11
11

196.825.464,85
-191.908.060,54
4.917.404,30
561.348,52
-1.615.554,86
-593.719,43
-3.027,74
3.266.450,80
-214.013,31
0,00
0,00
3.052.437,48
-698.201,80
2.354.235,68
0,00
2.354.235,68

205.403.282,30
-199.779.296,71
5.623.985,59
488.393,08
-1.747.015,52
-597.501,16
-1.783,11
3.766.078,88
-312.499,52
0,00
0,00
3.453.579,35
-716.140,01
2.737.439,35
0,00
2.737.439,35

1.775.195,84
-1.670.263,86
104.931,98
56.482,52
-532.431,86
-286.694,47
-3.027,74
-660.739,57
-212.051,96
0,00
958.000,00
85.208,47
7.456,90
92.665,37
0,00
92.665,37

1.667.110,58
-1.353.505,04
313.605,54
18.012,08
-338.642,52
-182.346,43
-1.783,11
-191.154,44
-312.498,21
0,00
721.903,53
218.250,88
-4.058,61
214.192,27
0,00
214.192,27

2.120.996,79
233.238,89
2.354.235,68

2.525.943,14
211.496,21
2.737.439,35

92.665,37
0,00
92.665,37

214.192,27
0,00
214.192,27

0,0793
0,0527

0,1041
0,0669

0,0035
0,0053

0,0088
0,0099

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009
Κακαρό κζρδοσ περιόδου
Λοιπά υνολικά Ζιςοδιματα
Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία διαθζςιμα προσ πώληςη :
Κζρδθ / (ηθμιζσ) αποτίμθςθσ διακεςίμων προσ πϊλθςθ
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων κατά τθν περίοδο
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ μετατροπισ
Φόροσ ειςοδιματοσ που περιλαμβάνεται ςτα λοιπά
ςυνολικά ζςοδα
Λοιπά ςυνολικά ζςοδα για τθν περίοδο μετά από
φόρουσ
υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα για τθν περίοδο μετά
από φόρουσ
Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ

01.01 31.03.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009

2.354.235,68

2.737.439,35

92.665,37

214.192,27

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.051,13

97.224,49

0,00

0,00

0,00

25.206,35

0,00

0,00

-2.051,13

72.018,14

0,00

0,00

2.352.184,55

2.809.457,49

92.665,37

214.192,27

2.118.945,66
233.238,89

2.560.587,16
248.870,33

92.665,37
0,00

214.192,27
0,00
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
31.03.2010
φνολο κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ περιόδου (1.01.2010
και 01.01.2009 αντίςτοιχα)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου, μετά από φόρουσ
Διανεμθκζντα μερίςματα
Ρρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

31.03.2009

31.03.2010

31.03.2009

21.609.347,08

14.931.656,97

16.455.674,66

14.221.717,27

2.354.235,68

2.737.439,35

92.665,37

214.192,27

-352.903,37

-178.611,85

0,00

0,00

29.092,33

0,00

29.092,33

0,00

-2.051,13

72.018,14

0,00

0,00

23.637.720,59

17.562.502,61

16.577.432,36

14.435.909,54

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι εκμ/ςθσ
εξωτερικοφ
φνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ περιόδου (31.03.2010
και 31.03.2009 αντίςτοιχα)
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ Σαμιακϊν Ροϊν
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων(ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ)

3.052.437,49

3.453.579,36

85.208,47

218.250,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβζςεισ

87.911,14

89.952,76

86.870,80

89.480,81

Ρροβλζψεισ

3.892,33

3.562,76

3.892,33

3.562,76

-2.529,14

-7.597,92

-65,46

0,00

0,00

0,00

-958.000,00

-721.903,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.141.711,82

3.539.496,95

-782.093,86

-410.609,08

210.080,61

312.634,30

212.051,96

312.520,99

-264.316,19

Κζρδθ προ φόρων(διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ)
Ρλζον/μείον προςαρμογζσ για:

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ
Αποτελζςματα(ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμιζσ)
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
Κζρδοσ από πϊλθςθ παγίων
Ηθμία από πϊλθςθ ςτοιχείων πάγιου ενεργθτικοφ
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν
κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων

712.758,10

-264.316,19

712.758,10

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων

-2.300.981,49

-1.080.880,27

402.598,29

596.076,37

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)

-1.409.037,97

-49.380,84

-873.951,05

-535.467,08

-167.535,54

-312.522,30

-169.516,89

-312.520,99

-91.199,48

-16,00

0,00

0,00

-3.045.915,76

-1.394.481,29

283.940,41

-203.706,90

0,00

0,00

0,00

0,00

95.796,06

2.145.015,66

-498.153,45

-614.315,98

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα
Καταβεβλθμζνοι φόροι
Λειτουργικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
υνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ (α)
Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν και
λοιπϊν επενδφςεων
Αγορά ενςϊματων και άχλων πάγιων ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ ενςϊματων και άχλων παγίων

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.443,18

-33.872,83

-40.443,18

-33.872,83

0,00

0,00

0,00

0,00

(Αγορά) / Ρϊλθςθ διακεςίμων προσ πϊλθςθ
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πϊλθςθ κυγατρικισ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ χρεογράφων

0,00

0,00

0,00

0,00

Μερίςματα ειςπραχκζντα

0,00

0,00

958.000,00

721.903,53

Aγορά άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων

0,00

-588,00

0,00

-588,00

Επενδυτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ (β)

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.443,18

-34.460,83

917.556,82

687.442,70

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

-429.312,87

-288.326,81

-429.312,87

-288.326,81

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εξοφλιςεισ δανείων
Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ
μιςκϊςεισ
Μερίςματα πλθρωκζντα

-43.638,72

-14.437,70

-43.638,72

-14.437,70

-352.903,37

-101.316,71

0,00

0,00

Ζξοδα για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορά ιδίων μετοχϊν
Ειςπράξεισ ποςϊν προοριηόμενων για αφξθςθ μετοχικοφ
κεφαλαίου
Χρθματοδοτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και
ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-825.854,96

-404.081,22

-472.951,59

-302.764,51

-770.502,08

1.706.473,60

-53.548,22

-229.637,79

3.497.392,88

2.388.226,26

527.960,98

542.280,86

2.726.890,79

4.094.699,87

474.412,76

312.643,07

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου
δραςτθριότθτασ
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ηης 31ης Μαρηίοσ 2010

Γενικζσ πλθροφορίεσ

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου 1/1/2010 - 31/3/2010
περιλαμβάνουν τισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (εφεξισ
θ «Εταιρία» ι θ «CENTRIC») και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και
των ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν (μαηί ο «Πμιλοσ»).
Θ Εταιρία "CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ" με το διακριτικό τίτλο CENTRIC
ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε., που αποδίδεται ξενόγλωςςα και για τισ μετά τθσ αλλοδαπισ ςχζςεισ και
ςυναλλαγζσ ςε πιςτι μετάφραςθ CENTRIC MULTIMEDIA, ζχει ςυςτακεί με τθν υπ’ αρικμ.
ΕΜ.2723/25.08.1995 απόφαςθ του Νομάρχθ Ακθνϊν, με τθν οποία δόκθκε άδεια ςφςταςθσ
και εγκρίκθκε το καταςτατικό τθσ (Φ.Ε.Κ. Τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. 5194/6.09.1995). Θ Εταιρία
είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Α.Ε. τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν με αρικμό Μ.Α.Ε
34077/06/Β/95/33.
Τα γραφεία τθσ Εταιρίασ βρίςκονται ςτο Μοςχάτο, επί τθσ οδοφ Μακρυγιάννθ 20, τθλ. 2109480000 και ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Μοςχάτου. Θ διάρκεια τθσ Εταιρίασ ζχει οριςτεί ςε 50
ζτθ από τθν 25.08.1995, και λιγει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2045.
Θ Εταιρία αποτελεί τθ μθτρικι Εταιρία του Ομίλου. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο
τθσ πλθροφορικισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εμπορία προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ ενϊ
από το τζλοσ τθσ χριςθσ 2007 δραςτθριοποιείται ενεργά ςτθν αγορά του on-line gaming.
Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με τον κωδικό ΣΕΝΤ.
Κάκε κοινι ονομαςτικι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ
Εταιρίασ τθν 31θ Μαρτίου 2010 ανζρχεται ςε € 9.630.679,32 και διαιρείται ςε 26.751.887
κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ (€ 0,36) θ κάκε μία.
2.
2.1.

Πρόςκετα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
Πλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρίασ ζχουν καταρτιςτεί με βάςθ το ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ Οικονομικι Ρλθροφόρθςθ». Για
τθν ςφνταξι τουσ ζχουν λθφκεί υπόψθ όλα τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν
Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τθν
Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (IFRIC) τθσ IASB και τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ τθν 31θ Μαρτίου 2010.
Για τθν ςφνταξθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31θσ Μαρτίου
2010 ζχουν τθρθκεί οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ Θζςθσ τθσ
31θσ Δεκεμβρίου 2009. Θ λεπτομερισ περιγραφι του πλαιςίου κακϊσ και οι βαςικζσ
λογιςτικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ζχουν
παρατεκεί ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ 31θσ
Δεκεμβρίου 2009. Κατά ςυνζπεια θ ανάγνωςθ των ςυνθμμζνων εταιρικϊν και
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ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, κα πρζπει να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ τθσ
31θσ Δεκεμβρίου 2009, ϊςτε να παρζχεται ςτον αναγνϊςτθ πιο ολοκλθρωμζνθ
πλθροφόρθςθ.
Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρίασ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going
concern) και τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, όπωσ αυτι τροποποιείται με τθν
αναπροςαρμογι οριςμζνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ.
2.1.1.

Ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων

Οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ ςτισ 27 Μαϊου 2010.
2.1.2.

Καλυπτόμενθ περίοδοσ

Οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
καλφπτουν τθν περίοδο από τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 ζωσ και τθν 31θ Μαρτίου 2010.
2.1.3.

Παρουςίαςθ οικονομικϊν καταςτάςεων

Οι παροφςεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
παρουςιάηονται ςε ευρϊ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμιςμα του ομίλου, δθλαδι το
νόμιςμα του πρωτεφοντοσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο λειτουργεί θ μθτρικι
εταιρεία και οι περιςςότερεσ κυγατρικζσ τθσ.
Πλα τα ποςά παρουςιάηονται ςε χιλιάδεσ εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά.
Σθμειϊνεται ότι λόγω ςτρογγυλοποιιςεων, τα πραγματικά ακροίςματα των ποςϊν που
παρουςιάηονται ςτισ δθμοςιευμζνεσ ςτον τφπο ςυνοπτικζσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενδζχεται να διαφζρουν από τα ακροίςματα που παρουςιάηονται
ςτισ παροφςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
2.2.

Νζα πρότυπα, διερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων

Πρότυπα, τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα θ εφαρμογι των
οποίων είναι υποχρεωτικι για τθ χριςθ που λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010.
ΔΛΠ 39 (Σροποποίθςθ) - Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ
Θ παροφςα τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τον τρόπο με τον οποίο κα ζπρεπε να
εφαρμόηονται, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οι αρχζσ που κακορίηουν κατά πόςο ζνασ
αντιςτακμιηόμενοσ κίνδυνοσ ι τμιμα των ταμειακϊν ροϊν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ
τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ και εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2009. Ο Πμιλοσ δεν επθρεάηεται από τθν ανωτζρω
διερμθνεία.
ΔΠΧΑ 1 (Σροποποίθςθ) - Πρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ
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αναφοράσ
Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ για τισ εταιρείεσ που
εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα ΔΡΧΑ αναφορικά με τθν χριςθ του τεκμαιρόμενου
κόςτουσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον κακοριςμό για το κατά πόςο
κάποια ςυμφωνία εμπεριζχει μίςκωςθ και τισ υποχρεϊςεισ παροπλιςμοφ οι οποίεσ
περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ των ενςϊματων παγίων. Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν
ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου κακϊσ ο όμιλοσ ζχει ιδθ μεταβεί
ςτα ΔΡΧΑ. Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 και δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΠΧΑ 2 (Σροποποίθςθ) - Παροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν
Σκοπόσ τθσ τροποποίθςθσ είναι να αποςαφθνίςει το πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 2 και το
λογιςτικό χειριςμό για τισ αμοιβζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία τθσ μετοχισ και
διακανονίηονται τοισ μετρθτοίσ ςτισ ενοποιθμζνεσ ι ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
οικονομικισ οντότθτασ που λαμβάνει αγακά ι υπθρεςίεσ, όταν θ οικονομικι οντότθτα δεν
ζχει καμία υποχρζωςθ να εξοφλιςει τισ αμοιβζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των
μετοχϊν. Θ τροποποίθςθ αυτι αναμζνεται να επθρεάςει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του
Ομίλου. Θ τροποποίθςθ αυτι εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν
τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2010 και δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
ΔΠΧΑ 3 (Ανακεωρθμζνο) - υνενϊςεισ Επιχειριςεων και ΔΛΠ 27 (Σροποποιθμζνο) Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Το ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ 3 ειςάγει μια ςειρά αλλαγϊν ςτο λογιςτικό χειριςμό ςυνενϊςεων
επιχειριςεων οι οποίεσ κα επθρεάςουν το ποςό τθσ αναγνωριςκείςασ υπεραξίασ, τα
αποτελζςματα τθσ αναφερόμενθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιείται θ απόκτθςθ
επιχειριςεων και τα μελλοντικά αποτελζςματα. Αυτζσ οι αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν
απεικόνιςθ απευκείασ ςτα αποτελζςματα δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ και
τθν αναγνϊριςθ μεταγενζςτερων μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ
(“contingent consideration”). Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 απαιτεί ςυναλλαγζσ που οδθγοφν
ςε αλλαγζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι να καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ.
Επιπλζον, το τροποποιθμζνο πρότυπο μεταβάλλει το λογιςτικό χειριςμό για τισ ηθμίεσ που
πραγματοποιοφνται από κυγατρικι εταιρεία κακϊσ και τθσ απϊλειασ του ελζγχου
κυγατρικισ. Πλεσ οι αλλαγζσ των ανωτζρω προτφπων κα εφαρμοςτοφν για ετιςιεσ
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2009 και κα επθρεάςουν
μελλοντικζσ αποκτιςεισ και ςυναλλαγζσ με μετόχουσ μειοψθφίασ.
ΕΔΔΠΧΑ 12 - υμφωνίεσ Παραχϊρθςθσ

Σελίδα 10 από 22

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

ηης 31ης Μαρηίοσ 2010

Θ διερμθνεία αναφζρεται ςτισ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμφωνίεσ παραχϊρθςθσ. Θ
διερμθνεία εφαρμόηεται για τισ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν 30 Μαρτίου 2009 και δεν
επθρεάηει τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 17 Διανομι μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτουσ μετόχουσ
Θ διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ ςτον λογιςτικό χειριςμό των ακόλουκων μθ αμοιβαίων
(non-reciprocal) διανομϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ από τθν οικονομικι οντότθτα ςτουσ
μετόχουσ που ενεργοφν υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μζτοχοι : α) διανομζσ μθ χρθματικϊν
ςτοιχείων ενεργθτικοφ και β) διανομζσ που δίνουν ςτουσ μετόχουσ τθν επιλογι απολαβισ
είτε μθ χρθματικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ είτε μετρθτϊν. Θ διερμθνεία εφαρμόηεται για
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2009 και δεν ζχει
επθρεάςει τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ από Πελάτεσ
Σκοπόσ τθσ ΕΔΔΡΧΑ 18 αποςαφθνίηει τισ απαιτιςεισ των ΔΡΧΑ ςχετικά με τισ ςυμφωνίεσ
κατά τισ οποίεσ μια επιχείρθςθ λαμβάνει από ζνα πελάτθ τθσ μζροσ ενςϊματων παγίων
(οικόπεδα, κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ ι εξοπλιςμό τον οποίο θ επιχείρθςθ κα πρζπει να
χρθςιμοποιιςει είτε με ςκοπό ο πελάτθσ να αποτελζςει μζροσ ενόσ δικτφου ι με ςκοπό ο
πελάτθσ να αποκτιςει ςυνεχι πρόςβαςθ ςτθ παροχι αγακϊν ι υπθρεςιϊν (όπωσ για
παράδειγμα παροχι θλεκτριςμοφ ι νεροφ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μια επιχείρθςθ
λαμβάνει μετρθτά από τουσ πελάτεσ τθσ τα οποία κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
απόκτθςθ ι τθ καταςκευι κάποιασ εγκατάςταςθσ με ςκοπό τθ διαςφνδεςθ του πελάτθ με
το δίκτυο ι τθ παροχι αδιάλειπτθσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο αγακϊν ι υπθρεςιϊν (ι και ςτα
δφο ταυτόχρονα). Θ Διερμθνεία 18 αποςαφθνίηει τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ πλθρείται
ο οριςμόσ του ενςϊματου παγίου, τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ του αρχικοφ κόςτουσ.
Επιπλζον προςδιορίηει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει θ εξακρίβωςθ τθσ
υποχρζωςθσ για τθ παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν με αντάλλαγμα το ενςϊματο πάγιο
κακϊσ και τον τρόπο αναγνϊριςθσ του εςόδου και τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τον μετρθτϊν
που λαμβάνονται από τουσ πελάτεσ. Θ ΕΔΔΡΧΑ 18 «Μεταφορζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ από
Ρελάτεσ» εφαρμόηεται από τισ επιχειριςεισ για τζτοιου είδουσ μεταφορζσ που
πραγματοποιικθκαν μετά τθν 01/07/2009. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 1164/2009 τθσ ΕΕ,
οι εταιρείεσ εφαρμόηουν τθν ΕΔΔΡΧΑ 18, το αργότερο από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του
πρϊτου τουσ οικονομικοφ ζτουσ που αρχίηει μετά τισ 31 Οκτωβρίου 2009. Θ Διερμθνεία 18
εφαρμόηεται κυρίωσ ςτισ επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ κοινισ ωφζλειασ. Θ διερμθνεία δεν
είναι εφαρμόςιμθ ςτον Πμιλο.

Πρότυπα, τροποποιιςεισ και διερμθνείεσ ςε ιδθ υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν
ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ και δεν ζχουν υιοκετθκεί.
ΔΠΧΑ 2 - Παροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν
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Θ τροποποίθςθ επιβεβαιϊνει ότι οι ειςφορζσ μιασ επιχείρθςθσ για τθ ςφςταςθ μίασ
κοινοπραξίασ και οι ςυναλλαγζσ κοινοφ ελζγχου εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του
ΔΡΧΑ 2 και εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
Ιουλίου 2009. Θ τροποποίθςθ δεν επθρεάηει τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 5 - Μθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και
Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ
Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται όςον αφορά τα μθ
κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατατάςςονται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ ι
τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 8 - Κλάδοι Δραςτθριοτιτων
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν
ςχετικά με τα περιουςιακά ςτοιχεία του τομζα. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 1 - Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ότι ο πικανόσ διακανονιςμόσ μιασ υποχρζωςθσ με τθν
ζκδοςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων δεν ζχει ςχζςθ με τθν κατάταξι τθσ ωσ κυκλοφοροφν ι μθ
κυκλοφοροφν ςτοιχείο. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
του Ομίλου.
ΔΛΠ 7 - Καταςτάςεισ Σαμειακϊν Ροϊν
Θ τροποποίθςθ απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνεσ που καταλιγουν ςε ζνα αναγνωριςμζνο
περιουςιακό ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ μποροφν να κατατάςςονται
ωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 17 - Μιςκϊςεισ
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν κατάταξθ των μιςκϊςεων γθπζδων και
κτιρίων ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ
ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 18 - Ζςοδα
Θ τροποποίθςθ παρζχει πρόςκετθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τον κακοριςμό ωσ προσ το αν θ
οικονομικι οντότθτα ενεργεί ωσ πρακτορευόμενοσ - εντολζασ ι πράκτορασ. Θ τροποποίθςθ
δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 36 - Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ μεγαλφτερθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν
οποία πρζπει να επιμεριςτεί θ υπεραξία για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ είναι
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ζνασ λειτουργικόσ τομζασ όπωσ ορίηεται από τθν παράγραφο 5 του ΔΡΧΑ 8 (δθλαδι πριν
από τθ ςυγκζντρωςθ -άκροιςθ των τομζων). Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 38 - Άχλα Περιουςιακά τοιχεία
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν (α) τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 3 (ανακεωρθμζνο)
όςον αφορά το λογιςτικό χειριςμό των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν
ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων και (β) τθν περιγραφι των μεκόδων αποτίμθςθσ που
χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ κατά τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ
αξίασ των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ
επιχειριςεων και δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει
επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 39 - Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ
Οι τροποποιιςεισ αφοροφν (α) διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των κυρϊςεων
/προςτίμων από προπλθρωμι δανείων ωσ παράγωγα ςτενά ςυνδεδεμζνα με το κφριο
ςυμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγισ για τισ ςυμβάςεισ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων και (γ)
διευκρινίςεισ ότι τα κζρδθ ι ηθμιζσ από αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν μιασ
προςδοκϊμενθσ ςυναλλαγισ πρζπει να επαναταξινομθκοφν από τα ίδια κεφάλαια ςτα
αποτελζςματα ςτθν περίοδο κατά τθν οποία θ αντιςτακμιηόμενθ προςδοκϊμενθ ταμειακι
ροι επθρεάηει τα αποτελζςματα. Θ τροποποίθςθ δεν ζχει επίπτωςθ ςτισ Οικονομικζσ
Καταςτάςεισ του Ομίλου.
Πρότυπα και διερμθνείεσ που δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ, και δεν ζχουν υιοκετθκεί.
Τα ακόλουκα νζα Ρρότυπα και Ανακεωριςεισ Ρροτφπων αλλά και οι ακόλουκεσ
διερμθνείεσ για τα υπάρχοντα πρότυπα ζχουν δθμοςιευκεί, δεν είναι όμωσ υποχρεωτικά
για τισ παρουςιαηόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ο όμιλοσ δεν ζχει προγενζςτερα
υιοκετιςει:
ΔΛΠ 24 (Σροποποίθςθ) - Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν
Θ παροφςα τροποποίθςθ επιχειρεί να μειϊςει τισ γνωςτοποιιςεισ των ςυναλλαγϊν
ανάμεςα ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου (government-related entities) και να
αποςαφθνίςει τθν ζννοια του ςυνδεδεμζνου μζρουσ. Συγκεκριμζνα, καταργείται θ
υποχρζωςθ των ςυνδεδεμζνων μερϊν δθμοςίου να γνωςτοποιιςουν τισ λεπτομζρειεσ
όλων των ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο και με άλλα ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου,
αποςαφθνίηει και απλοποιεί τον οριςμό του ςυνδεδεμζνου μζρουσ και επιβάλλει τθν
γνωςτοποίθςθ όχι μόνο των ςχζςεων, των ςυναλλαγϊν και των υπολοίπων ανάμεςα ςτα
ςυνδεδεμζνα μζρθ αλλά και των δεςμεφςεων τόςο ςτισ ατομικζσ όςο και ςτισ ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ο Πμιλοσ κα εφαρμόςει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν θμζρα που
τίκενται ςε εφαρμογι. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
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Ζνωςθ και εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2011.
ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) - Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ
Θ παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οριςμζνα
δικαιϊματα πρζπει να ταξινομθκοφν. Συγκεκριμζνα, δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι
δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ιδίων ςυμμετοχικϊν
τίτλων τθσ οικονομικισ οντότθτασ για ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό οποιουδιποτε νομίςματοσ
αποτελοφν ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ εάν θ οικονομικι οντότθτα προςφζρει αυτά τα
δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ αναλογικά ςε όλουσ
τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ των ιδίων, μθ παραγϊγων,
ςυμμετοχικϊν τίτλων. Θ ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ
περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Φεβρουαρίου 2010 και δεν αναμζνεται να ζχει
επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 9 - Χρθματοοικονομικά μζςα
Το ΔΡΧΑ 9 αποτελεί το πρϊτο μζροσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςτο ζργο του Συμβουλίου Διεκνϊν
Λογιςτικϊν Ρροτφπων για τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΡ 39. Σκοπεφει να επεκτείνει το ΔΡΧΑ
9 κατά τθ διάρκεια του 2010 ζτςι ϊςτε να προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ
και τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, τθν αποαναγνϊριςθ των
χρθματοοικονομικϊν μζςων, τθν απομείωςθ τθσ αξίασ, και τθ λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Το
ΔΡΧΑ 9 ορίηει ότι όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία επιμετρϊνται αρχικά
ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςυν, ςτθν περίπτωςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ
ςτοιχείου που δεν είναι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, ςυγκεκριμζνα κόςτθ
ςυναλλαγϊν. Θ μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων γίνεται είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ αξία και εξαρτάται από το
επιχειρθματικό μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν του
χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Το ΔΡΧΑ 9 απαγορεφει επαναταξινομιςεισ,
εκτόσ από ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ
αλλάξει, και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ οικονομικι οντότθτα απαιτείται να
επαναταξινομιςει μελλοντικά τα επθρεαηόμενα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία.
Σφμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΡΧΑ 9, όλεσ οι επενδφςεισ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ πρζπει να
επιμετρϊνται ςε εφλογθ αξία. Εντοφτοισ, θ διοίκθςθ ζχει τθν επιλογι να παρουςιάηει ςτα
λοιπά ςυνολικά ζςοδα τα πραγματοποιθκζντα και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ και ηθμιζσ
εφλογθσ αξίασ ςυμμετοχικϊν τίτλων που δεν κατζχονται προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ.
Αυτόσ ο προςδιοριςμόσ γίνεται κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ για κάκε ζνα
χρθματοοικονομικό μζςο ξεχωριςτά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κζρδθ και οι ηθμιζσ
εφλογθσ αξίασ δεν μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα μεταγενζςτερα, ενϊ τα ζςοδα από
μερίςματα κα ςυνεχίςουν να αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα. Το ΔΡΧΑ 9 καταργεί τθν
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εξαίρεςθ τθσ επιμζτρθςθσ ςε κόςτοσ για τισ μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ και τα παράγωγα ςε μθ
ειςθγμζνεσ μετοχζσ, αλλά παρζχει κακοδιγθςθ για το πότε το κόςτοσ μπορεί να είναι
αντιπροςωπευτικι εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9 δεν ζχει
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και αναμζνεται να εφαρμοςτεί ςτισ ετιςιεσ
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013.
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Σροποποίθςθ) - Όρια Περιουςιακϊν τοιχείων Κακοριςμζνων Παροχϊν,
Ελάχιςτο Απαιτοφμενο χθματιςμζνο κεφάλαιο και θ αλλθλεπίδραςι τουσ
Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ: όταν θ οικονομικι
οντότθτα υπόκειται ςε ελάχιςτο απαιτοφμενο ςχθματιςμζνο κεφάλαιο και προβαίνει ςε
πρόωρθ καταβολι των ειςφορϊν για κάλυψθ αυτϊν των απαιτιςεων. Οι τροποποιιςεισ
αυτζσ επιτρζπουν ςε μία τζτοια οικονομικι οντότθτα να αντιμετωπίςει το όφελοσ από μια
τζτοια πρόωρθ πλθρωμι ωσ περιουςιακό ςτοιχείο. Θ διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον
Πμιλο. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
αναμζνεται να εφαρμοςτεί για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά
τθν 1 Ιανουαρίου 2011.
ΕΔΔΠΧΑ 19 - Διαγραφι Χρθματοοικονομικϊν Τποχρεϊςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ
Θ Διερμθνεία 19 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό από τθν οικονομικι οντότθτα που
εκδίδει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ςε ζναν πιςτωτι, προκειμζνου να διακανονιςτεί, ολόκλθρθ ι
εν μζρει, μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Θ διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον
Πμιλο. Θ τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και κα
εφαρμοςτεί για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 2010.
2.3.

Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ

Οι λογιςτικζσ αρχζσ και οι εκτιμιςεισ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ 31θσ Μαρτίου 2010 είναι ςυνεπείσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθ
ςφνταξθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2009, οι οποίεσ ζχουν
δθμοςιοποιθκεί με τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ www.centric.gr .
Θ λεπτομερισ περιγραφι του πλαιςίου κακϊσ και οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ κατάρτιςθσ
των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τρζχουςασ περιόδου ζχουν παρατεκεί ςτισ
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ τθσ ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009.
Κατά ςυνζπεια θ ανάγνωςθ των ςυνθμμζνων εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων, κα πρζπει να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009,
ϊςτε να παρζχεται ςτον αναγνϊςτθ πιο ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ.
3.

Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ πλθροφόρθςθσ κατά τομζα

Οι τομείσ αναφοράσ του Ομίλου Centric A.E. είναι ςτρατθγικζσ επιχειρθματικζσ μονάδεσ οι
οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε εμπορία προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου
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και ςε υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Διατελοφν υπό διαφορετικζσ διευκφνςεισ διότι
κάκε επιχείρθςθ απαιτεί διαφορετικι τεχνογνωςία και διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ εμπορίασ.
Θ ανάλυςθ ανά τομζα πλθροφόρθςθσ παρατίκεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ :
2010

Ζςοδα από εξωτερικοφσ πελάτεσ
Ζςοδα από ςυναλλαγζσ με άλλουσ λειτουργικοφσ τομείσ
τθσ ίδιασ οικονομικισ οντότθτασ
Ζςοδα από τόκουσ
Ζξοδα από τόκουσ & λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Αποςβζςεισ
Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά (προ φόρων)
Ζςοδα ι (ζξοδα) ςχετικά με φόρουσ
Κακαρό Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά

Στοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά
Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τομζων προσ αναφορά
Υποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά

Εμπορία προϊόντων
Τπθρεςίεσ
& υπθρεςιϊν
διαδικτυακισ
φνολο
ψθφιακοφ
ψυχαγωγίασ
περιεχομζνου
1.775.195,84 195.050.269,01 196.825.464,85
0,00

0,00

0,00

0,00
35.651,17
86.870,80
-242.508,36
7.456,90
-235.051,46

10,00
178.372,14
1.040,34
3.294.945,84
-705.658,70
2.589.287,14

10,00
214.023,31
87.911,14
3.052.437,48
-698.201,80
2.354.235,68

18.018.724,01

38.414.444,54

56.433.168,54

40.443,18

0,00

40.443,18

4.258.084,69

28.537.363,26

32.795.447,95

Αντίςτοιχα για το 2009 :
2009

Ζςοδα από εξωτερικοφσ πελάτεσ
Ζςοδα από ςυναλλαγζσ με άλλουσ λειτουργικοφσ τομείσ
τθσ ίδιασ οικονομικισ οντότθτασ
Ζςοδα από τόκουσ
Ζξοδα από τόκουσ & λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα
Αποςβζςεισ
Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά (προ φόρων)
Ζςοδα ι (ζξοδα) ςχετικά με φόρουσ
Κακαρό Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά

Στοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά
Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τομζων προσ αναφορά
Υποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά

Εμπορία προϊόντων
Τπθρεςίεσ
& υπθρεςιϊν
διαδικτυακισ
φνολο
ψθφιακοφ
ψυχαγωγίασ
περιεχομζνου
1.667.110,58 203.736.171,72 205.403.282,30
0,00

0,00

0,00

0,00
65.277,45
89.480,81
-191.041,13
-4.058,61
-195.099,74

112,00
247.334,07
471,95
3.644.620,48
-712.081,40
2.932.539,09

112,00
312.611,52
89.952,76
3.453.579,35
-716.140,01
2.737.439,35

17.720.064,59

37.003.005,38

54.723.069,97

125.392,49

0,00

125.392,49

4.126.546,92

28.987.175,97

33.113.722,89

Επιςθμαίνεται ότι, τον τομζα «Εμπορίασ προϊόντων και υπθρεςιϊν ψθφιακοφ
περιεχομζνου» επιβαρφνουν και ζξοδα τα οποία δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ τθσ εν λόγω
δραςτθριότθτασ αλλά αφοροφν γενικά ζξοδα διαχείριςθσ του Ομίλου.
Οι γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ των τομζων ζχουν ωσ εξισ :
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2010
Γεωγραφικόσ Σομζασ
Ελλάδα
Μάλτα
Αγγλία
φνολο

Ζςοδα από εξωτερικοφσ
πελάτεσ
1.775.195,84
159.045.027,00
36.005.242,01
196.825.464,85

τοιχεία μθ
κυκλοφοροφντοσ
ενεργθτικοφ
8.229.905,45
28.696.527,00
17.081,37
36.943.513,82

Αντίςτοιχα για το 2009 :
2009
Γεωγραφικόσ Σομζασ
Ελλάδα
Μάλτα
Αγγλία
φνολο

Ζςοδα από εξωτερικοφσ
πελάτεσ
1.667.110,58
167.133.988,00
36.602.183,72
205.403.282,30

τοιχεία μθ
κυκλοφοροφντοσ
ενεργθτικοφ
8.268.876,17
28.695.868,00
18.153,36
36.982.897,53

Λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου δεν υπάρχουν πελάτεσ οι οποίοι να
αντιπροςωπεφουν ποςοςτό που να ξεπερνά το 10% των εςόδων του Ομίλου.
4.

Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου οι κακαρζσ επενδφςεισ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου ςε
ενςϊματα και άυλα (αςϊματα) περιουςιακά ςτοιχεία ανιλκαν ςτο ποςό των € 40.443,18
για τθν εταιρεία και τον Πμιλο, αντίςτοιχα. Αναλυτικότερα, ποςό € 14.490,00 αφορά
επενδφςεισ ςε λογιςμικά προγράμματα και εφαρμογζσ ενϊ ποςό € 25.953,18 αφορά
επενδφςεισ ςε Θ/Υ και λοιπό εξοπλιςμό που πραγματοποίθςε θ μθτρικι Εταιρία.
5.

Ανάλυςθ επενδφςεων ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ

Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των ςυμμετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρίασ ςε κυγατρικζσ
εταιρίεσ:

Σελίδα 17 από 22

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
ηης 31ης Μαρηίοσ 2010

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

Επωνυμία
Centric Πολυμζςα ΑΕ
E.C.N. Malta Holdings Ltd

Ποςοςτό
υμμετοχισ
51%

υμμετοχι

Μζκοδοσ Ενοποίθςθσ

Ζδρα / Χϊρα

Μθτρικι
Άμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

Ελλάδα
Μάλτα

Vista Gaming Online Entertainment Limited

48%

Ζμμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

Μάλτα

Gnome Online Entertainment
Lex Online Entertainment Ltd

48%
48%

Ζμμεςθ
Ζμμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ

E.C.N. Management Ltd

51%

Άμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

Vista Gaming On line Ltd

48%

Ζμμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

Gnome Ltd

48%

Ζμμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Άμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Άμεςθ
Ζμμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ
Ολικι Ενοποιιςθ

Μάλτα
Μάλτα
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Μάλτα
Μάλτα
Ραναμάσ
Νθςιά Μάρςαλ
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα

See Sports Holdings Ltd
See Sports Ltd
Flyer International S.A.
Richmond Bet-Trade S.A.
Shape Holdings Limited
Square Marketing Communications Ltd
FSM Holdings Ltd
FSM Ltd

6.

Ανάλυςθ υπεραξίασ επιχειριςεων

Θ υπεραξία που ζχει καταβάλει θ Εταιρία για τθν απόκτθςθ των ςυμμετοχϊν τθσ αναλφεται
ωσ ακολοφκωσ:
Ποςά ςε Ευρϊ
Τπεραξία επιχειριςεωσ
E.C.N. Management Limited
ΤΝΟΛΟ

7.

Ο ΟΜΙΛΟ
2009
4.091.517,07
4.091.517,07

2008
4.091.517,07
4.091.517,07

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Αφορά ςυμμετοχι 3% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «CD MEDIA
AE»θ οποία ανιλκε ςτο ποςό των 1.470.803 € και καταβλικθκε διά κεφαλαιοποιιςεωσ
ιςόποςθσ απαίτθςθσ τθσ Εταιρίασ μασ ζναντι τθσ «CD MEDIA AE».
8.

Αποκεματικά

Τα αποκεματικά κεφάλαια τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου παρουςιάηονται ςτον επόμενο
πίνακα:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ποςά ςε Ευρϊ
Τακτικό αποκεματικό
Αφορολόγθτα αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων
νόμων
Αποκεματικά από ζςοδα φορολογθτζα κατ'
ειδικό τρόπο
Διαφορά από μετατροπι μετοχικοφ κεφαλαίου
Ηθμιζσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των
διακεςίμων προσ πϊλθςθ μετοχϊν
Αποκεματικό χορθγθκζντων δικαιωμάτων
αγοράσ μετοχϊν
φνολο

9.

31.03.2010

31.12.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
31.03.2010

31.12.2009

353.560,37

353.560,37

331.164,37

331.164,37

344.104,48

344.104,48

344.104,48

344.104,48

1.995,09

1.995,09

1.995,09

1.995,09

1.019,07

1.019,07

1.019,07

1.019,07

0,00

0,00

0,00

0,00

90.186,23

61.093,90

90.186,23

61.093,90

790.865,24

761.772,91

768.469,24

739.376,91

Φόροσ ειςοδιματοσ

Θ μθτρικι εταιρία «Centric Ρολυμζςα ΑΕ», δεν ζχει διενεργιςει πρόβλεψθ για τυχόν
πρόςκετουσ φόρουσ για τθν ανζλεγκτεσ χριςεισ 2008, 2009 και για τθν περίοδο 1/1 –
31/3/2010, λόγω ςυςςωρευμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν προθγοφμενων χριςεων. Θ
Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν κα προκφψουν πρόςκετοι φόροι ςε πικανό μελλοντικό φορολογικό
ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ.
Επίςθσ, για τισ λοιπζσ εταιρίεσ του Ομίλου δεν πικανολογείται ότι κα ζχουν πρόςκετουσ
φόρουσ πζρα από τον εταιρικό φόρο.
10. Αναβαλλόμενοι φόροι
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ υπολόγιςε τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και
υποχρεϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ τουσ ςυντελεςτζσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του ζτουσ που
αναμζνει να αναγνωριςκοφν φορολογικά.
Σφμφωνα με τισ εξαγγελκείςεσ φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ, το ποςοςτό τθσ φορολογικισ
επιβάρυνςθσ κα μειωκεί από τθν περίοδο 2010 – 2014 κατά 1% για κάκε χριςθ, με τελικό
ποςοςτό 20%, και ωσ εκ τοφτου ζχουν γίνει οι αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ για τον υπολογιςμό
τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ.
11. Ανάλυςθ των κερδϊν ανά μετοχι
Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των κερδϊν κατά μετοχι που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
τθσ μθτρικισ Εταιρίασ:

Κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009
2.120.996,79
2.525.943,14

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 31.03.2010
31.03.2009
92.665,37
214.192,27

Στακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ μετοχϊν

26.751.887,00 24.264.588,00

26.751.887,00

24.264.588,00

Βαςικά κζρδθ ανά μετοχι

0,0793

0,1041

0,0035

0,0088

Επίδραςθ απομείωςθσ από δικαιϊματα αγοράσ μετοχϊν
Επίδραςθ απομείωςθσ από μετατρζψιμο ομολογιακό
δάνειο
Απομειωμζνα κζρδθ ανά μετοχι

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-0,0266

-0,0372

0,0018

0,0011

0,0527

0,0669

0,0053

0,0099
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Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι προζκυψαν από τθν διαίρεςθ των κερδϊν που αναλογοφν
ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με τον ςτακμιςμζνο αρικμό μετοχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
περιόδου.
12. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ
Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31θ Μαρτίου 2010 ανζρχεται ςε 22
άτομα για τον Πμιλο και 17 άτομα για τθν Εταιρία. Κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο τθσ
προθγοφμενθσ χριςθσ ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Ομίλου ανερχόταν ςε
30 άτομα και για τθν Εταιρία ςε 25 άτομα.
13. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Οι κατωτζρω ςυναλλαγζσ αφοροφν ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ποςά ςε Ευρϊ

2010

2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
2010

2009

Απαιτιςεισ
Από κυγατρικζσ
Από λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά
τθν ζννοια του IAS 24

0,00

0,00

608.922,77

1.268.372,77

760.128,51

0,00

760.128,51

752.794,81

0,00

0,00

140.289,10

144.429,18

90.960,27

60.762,43

90.960,27

60.762,43

233.773,96

81.295,00

179.281,96

0,00

0,00

2.625,00

0,00

2.625,00

324.734,23

144.682,43

270.242,23

63.387,43

Τποχρεϊςεισ
Σε κυγατρικζσ
Παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ και
τελζχθ τθσ Εταιρίασ κατά τθν
ζννοια του IAS 24
Συναλλαγζσ και αμοιβζσ
διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν
τθσ διοίκθςθσ
Βραχυπρόκεςμεσ
παροχζσ
διευκυντικϊν ςτελεχϊν
Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.Σ
Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.Σ

Οι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ γίνονται ςε κανονικζσ τιμζσ αγοράσ. Τα ανοιχτά
υπόλοιπα τζλουσ χριςεωσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ γίνεται ςε μετρθτά.
Δεν ζχουν παραςχεκεί ι λθφκεί εγγυιςεισ για τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Για τθν περίοδο
που ζλθξε τθν 31θ Μαρτίου 2010, θ Εταιρία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για επιςφάλειεσ
θ οποία να ςχετίηεται με ποςά που οφείλονται από ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ.
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Από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, οι ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ ζχουν
απαλειφκεί από τα ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου.
14. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ-υποχρεϊςεισ
Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που
να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία του Ομίλου.
Οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των εταιριϊν του Ομίλου ζχουν ωσ εξισ:


Centric Ρολυμζςα ΑΕ: 2008-2009



E.C.N. Management Limited: 2002-2009



SEE Sports Holdings Ltd: 2007-2009



E.C.N. Malta Holdings Ltd : 2009 (πρϊτθ υπερδωδεκάμθνθ χριςθ)



FSM Holdings Ltd (θ εταιρία ιδρφκθκε ςτθν χριςθ 2009)

Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία ζχουν ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με
τράπεηεσ, λοιπζσ εγγυιςεισ και άλλα κζματα που προκφπτουν ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ
δραςτθριότθτασ, ωσ εξισ:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ποςά ςε Ευρϊ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
Ε/Ε ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΚΑΙ
ΡΛΘΩΜΘΣ
ΤΝΟΛΟ

31.03.2010

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

31.12.2009

31.03.2010

31.12.2009

15.378,00

298.170,00

15.378,00

298.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.378,00

298.170,00

15.378,00

298.170,00

15. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ
Σχετικά με τθν ενδζκατθ περίοδο μετατροπισ των ομολογιϊν ςε μετοχζσ θ οποία ιταν από
6/5/2010 ζωσ 10/5/2010 κανζνασ Ομολογιοφχοσ δεν άςκθςε το δικαίωμα μετατροπισ των
ομολογιϊν του ςε μετοχζσ.
Μοςχάτο, 27 Μαΐου 2010
Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ

Ο Αντιπρόεδροσ Δ.

Ροδόλφοσ Οντόνι

Ιωάννθσ Καποδίςτριασ

Η Οικονομικι Διευκφντρια

Μαρία Αρβανίτθ

Σελίδα 21 από 22

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
ηης 31ης Μαρηίοσ 2010

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

Ε. τοιχεία και Πλθροφορίεσ

CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Αξηζκόο κεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ 34077/06/Β/95/33
Μαθξπγηάλλε 20, 18344, Μνζράην
ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έωο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010
(χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ
αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκφδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία :
Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ :
Ηκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ :

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο
www.centric.gr
27 Μαίνπ 2010

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαηψλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β)
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Ο ΟΜΙΛΟ
31.03.2010
31.12.2009
2,200,116.03
2,214,920.18
30,475,426.99
30,508,122.46
4,267,970.79
4,259,854.89
922,257.25
1,635,015.35
13,695,101.84
12,275,216.02
4,872,295.65
3,829,941.08
56,433,168.54
54,723,069.97

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
31.03.2010
31.12.2009
2,197,450.27
2,211,358.65
1,963,511.39
1,996,030.63
26,813,920.32
26,806,463.42
922,257.25
1,635,015.35
6,758,864.99
8,167,597.84
2,619,817.61
860,509.18
41,275,821.83
41,676,975.07

9,630,679.32
14,159,616.86
23,790,296.18
-152,575.58
23,637,720.59
21,308,246.98
38,236.00
958,675.73
10,490,289.24
32,795,447.95
56,433,168.54

9,630,679.32
6,946,753.04
16,577,432.36
0.00
16,577,432.36
21,308,246.98
38,236.00
958,675.73
2,393,230.76
24,698,389.47
41,275,821.83

9,630,679.32
12,011,578.86
21,642,258.18
-32,911.11
21,609,347.08
21,238,421.65
65,138.00
1,501,452.65
10,308,710.59
33,113,722.89
54,723,069.97

9,630,679.32
6,824,995.34
16,455,674.66
0.00
16,455,674.66
21,238,421.65
63,436.00
1,501,452.65
2,417,990.11
25,221,300.41
41,676,975.07

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηφδνπ
31.03.2010
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2009
(01.01.2009 θαη 01.01.2008 αληίζηνηρα)
21,609,347.08
14,931,656.97
16,455,674.66
14,221,717.27
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
(ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο)
2,352,184.55
2,809,457.49
92,665.37
214,192.27
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
-352,903.37
-178,611.85
0.00
0.00
Λνηπά Απνζεκαηηθά
29,092.33
0.00
29,092.33
0.00
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο πεξηόδνπ
(31.03.2010 θαη 31.03.2009 αληίζηνηρα)
23,637,720.59
17,562,502.61
16,577,432.36
14,435,909.54
ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηνπο Κεθάιαην, θαζψο θαη ε
κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέ λεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ A΄Σξηκήλνπ 2010, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε
ζεκείσζε 5 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζε σλ. 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
31.12.2009. 3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία
δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 5. Σν πνζφ ησλ
πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά κέρξη ηελ 31.03.2010, αθνξά Λνηπέο Πξνβιέςεηο πνζφ 38.236,00 € ην νπνίν αθνξά θαη ηνλ Όκηιν θαη
ηελ Δηαηξία. Η κεηξηθή εηαηξία «Centric Πνιπκέζα ΑΔ», δελ έρεη δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2008
θαη 2009, ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη δε λ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη ζε πηζαλφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ
έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Δπίζεο, γηα ηηο άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δε λ πηζαλνινγείηαη φηη ζα έρνπλ πξφζζεηνπο θφξνπο πέξα απφ
ηνλ εηαηξηθφ θφξν. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 14 ησλ Δλδηάκεζσλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζε σλ. 6. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ επεξε αζηεί γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κε
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκψλ ζε μέλν λφκηζκα θαηά πνζφ € -2.051,13 θαη € 72.018,14 γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν,
αληίζηνηρα. 7. Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, αθαηξνχκελνπ ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ
αξηζκνχ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ. 8. Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε 22 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 17
άηνκα γηα ηελ Δηαηξία. Σελ πξνεγνχκε λε ρξήζε ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ αλεξρφηαλ ζε 30 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε 25
άηνκα. 9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νη θαζαξέο επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 40.443,18 γηα
ηνλ Όκηιν θαη γηα ηελ Δηαηξία. ρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ζεκείσζε 4 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 10. Αλαθνξηθά κε ηελ
ελδέθαηε (6/5/2010 – 10/5/2010) πεξίνδν κεηαηξνπήο ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαλέλαο νκνινγηνχρνο δελ άζθεζε ην δηθαίσκα
κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπ ζε κεηνρέο. 11. Η Δηαηξία ε λεκέξσζε κε Γειηία Σχπνπ (26/3/2010 θαη 29/3/2010) ην επελδπηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο αγνξάο ηνπ 3% ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «CD MEDIA ΑΔ», έλαληη πνζνχ € 1.470.803,00, ην νπνίν θαηαβιήζεθε δηα
θεθαιαηνπνηήζεσο ηζφπνζεο απαίηεζεο ηεο Δηαηξίαο έλαληη ηεο «CD MEDIA ΑΔ». Η Δηαηξία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ε Δηαηξία πξνηίζεηαη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί εθεμήο ζηνλ ηνκέ α απηφ εκκέζσο δηά ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε πνζνζηφ έσο 20% ζηελ «CD MEDIA ΑΔ». 12. Σα πνζά ησλ αγνξψλ θαη
πσιήζεσλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε
ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ σο εμήο:
Όκηινο
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεψζεηο

Δηαηξία

31.03.2010
0.00

31.03.2010
0.00

0.00

0.00

608,922.77

608,922.77

0.00

140,289.10

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο:
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
Ακνηβέο εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ..
Ακνηβέο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ..
ζη) Απαηηήζεηο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο
δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο

90,960.27

90,960.27

233,773.96

179,281.96

0.00

0.00

760,128.51

760,128.51

0.00

0.00

Απφ ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί απφ ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
Οκίινπ. 13. Η Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξίνδνπ θαηέρεη 854.123 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή € 2,0106 ζπλνιηθήο αμίαο € 1.717.306,74,
πνζφ ην νπνίν έρεη κείσζεη ηελ Καζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η εχινγε αμία απηψλ ηελ 31.03.2010 αλέξρνληαλ ζε πνζφ € 589.344,87.

Ο ΟΜΙΛΟ
01.0131.03.2010
Κύθινο εξγαζηώλ
196,825,464.85
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
4,894,571.49
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
3,266,450.80
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
3,052,437.48
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
2,354,235.68
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
2,120,996.79
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
233,238.89

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

01.0131.03.2009
205,403,282.30
5,623,985.59

01.0131.03.2010
1,775,195.84
104,931.98

01.0131.03.2009
1,667,110.58
313,605.54

3,766,078.88
3,453,579.35
2,737,439.35
2,525,943.14
211,496.21

-660,739.57
85,208.47
92,665.37
92,665.37
0.00

-191,154.44
218,250.88
214,192.27
214,192.27
0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
-2,051.13
72,018.14
0.00
0.00
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
απφ θφξνπο (Α) + (Β)
2,352,184.55
2,809,457.49
92,665.37
214,192.27
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
2,118,945.66
2,560,587.16
92,665.37
214,192.27
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
233,238.89
248,870.33
0.00
0.00
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά
κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
0.0793
0.1041
0.0035
0.0088
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
3,354,361.94
3,856,031.63
-573,868.77
-101,673.63
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
01.0101.0101.0101.01Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
31.03.2010
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2009
(ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
3,052,437.49
3,453,579.36
85,208.47
218,250.88
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
87,911.14
89,952.76
86,870.80
89,480.81
Πξνβιέςεηο
3,892.33
3,562.76
3,892.33
3,562.76
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
-2,529.14
-7,597.92
-65.46
0.00
Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζη/ηαο
0.00
0.00
-958,000.00
-721,903.53
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
210,080.61
312,634.30
212,051.96
312,520.99
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
712,758.10
-264,316.19
712,758.10
-264,316.19
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
-901,356.17
-1,080,880.27
402,598.29
596,076.37
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
-2,808,663.29
-49,380.84
-873,951.05
-535,467.08
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
-167,535.54
-312,522.30
-169,516.89
-312,520.99
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
-91,199.48
-16.00
0.00
0.00
πλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
95,796.06
2,145,015.66
-498,153.45
-614,315.98
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
-40,443.18
-33,872.83
-40,443.18
-33,872.83
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
0.00
0.00
958,000.00
721,903.53
Aγνξά άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
0.00
-588.00
0.00
-588.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
-40,443.18
-34,460.83
917,556.82
687,442.70
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
-429,312.87
-288,326.81
-429,312.87
-288,326.81
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
-43,638.72
-14,437.70
-43,638.72
-14,437.70
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
-352,903.37
-101,316.71
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
-825,854.96
-404,081.22
-472,951.59
-302,764.51
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη
ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)
-770,502.08
1,706,473.60
-53,548.22
-229,637.79
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
3,497,392.88
2,388,226.26
527,960.98
542,280.86
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ2,726,890.79
4,094,699.87
474,412.76
312,643.07
Μνζράην, 27 Ματνπ 2010

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Ιωάλλεο Καπνδίζηξηαο
Ρνδόιθνο Οληόλη
ΑΓΣ Υ 575555
ΑΡ. ΓΙΑΒ. ΑΑ 3653858
Η Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα
Μαξία Αξβαλίηε
ΑΓΣ Σ 060044 - Αξ. Αδείαο 8235 Α' Σάμεο
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