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Α. Δθλώςεισ εκπροςώπων του Διοικθτικοφ υμβουλίου
Δθλϊνεται με τθν παροφςα ότι, εξ’ όςων γνωρίηουμε οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ «CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε.» για τθν περίοδο από 1θ
Ιανουαρίου 2010 ζωσ τθν 30θ επτεμβρίου 2010, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα
ιςχφοντα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι
τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα
χριςεωσ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται
ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ
3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουςιοδότθςθ αποφάςεων του Δ..
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ.

Μοςχάτο, 24 Νοεμβρίου 2010

ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ &
Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ροδόλφοσ Οντόνι
Αρ. Ιταλ. Διαβ. ΑΑ 3653858
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Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ

Α.Δ.Σ. Χ- 575555

Α.Δ.Σ. Ι-184542

Σελίδα 3 από 30

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

ηης 30ης Σεπηεμβρίοσ 2010

Β. Ενδιάμεςεσ υνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 1 Ιανουαρίου ζωσ 30
επτεμβρίου 2010
Οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίκθκαν από το
Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε.» ςτισ 24/11/2010 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 Σφπο 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 Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.
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υνοπτικι Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Μθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

θμείωςθ

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

30.09.2010

31.12.2009

30.09.2010

31.12.2009

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία

4

2.186.248,20

2.214.920,18

2.185.329,55

2.211.358,65

Τπεραξία επιχειριςεωσ

6

4.091.517,07

4.091.517,07

0,00

0,00

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία

4

30.384.235,30 30.508.122,46

1.872.125,15

1.996.030,63

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ

5

0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ

10

153.680,24

Άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

0,00 26.638.125,60 26.638.125,60
137.679,74

153.680,24

137.679,74

30.364,61
30.658,08
30.364,61
30.658,08
36.846.045,43 36.982.897,53 30.879.625,15 31.013.852,70

φνολο μθ κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
Κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα

29.335,74

Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

7

Προκαταβολζσ
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ

1.635.015,35

29.335,74

1.635.015,35

13.726.309,54 12.275.216,02

7.125.871,95

8.167.597,84

1.470.803,00

0,00

1.470.803,00

0,00

94.686,23

75.849,01

94.686,23

75.849,01

2.963.173,12

3.497.392,88

396.213,93

527.960,98

φνολο κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων

207.984,29
256.699,19
18.492.291,92 17.740.172,44

207.984,29
256.699,19
9.324.895,14 10.663.122,37

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

55.338.337,35 54.723.069,97 40.204.520,29 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

9.630.679,32

Τπζρ το άρτιο ζκδοςθ

6.504.245,70

6.504.245,70

6.504.245,70

6.504.245,70

Ίδιεσ μετοχζσ

-1.717.306,74

-1.717.306,74 -1.717.306,74

-1.717.306,74

υν/κζσ διαφ.οικονομικϊν εκμεταλλεφςεων εξωτ.
Αποκεματικά

2.355,07
8

-5.909,58

0,00

0,00

816.367,30

761.772,91

793.971,30

739.376,91

υςωρευμζνα Κζρδθ (Ηθμίεσ)

10.255.482,91

6.468.776,58

1.814.506,06

1.298.679,47

φνολο κεφαλαίων και αποκεματικϊν

25.491.823,56 21.642.258,18 17.026.095,64 16.455.674,66

Δικαιϊματα μειοψθφίασ
φνολο κακαρισ κζςθσ

-11.254,35

-32.911,11

0,00

0,00

25.480.569,20 21.609.347,08 17.026.095,64 16.455.674,66

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Mακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ
Προβλζψεισ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
Τποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεωσ
φνολο μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων

21.342.729,08 21.238.421,65 21.342.729,08 21.238.421,65
0,00

0,00

0,00

0,00

9.556,00

1.702,00

0,00

0,00

58.530,75

63.436,00

58.530,75

63.436,00

21.410.815,83 21.303.559,65 21.401.259,83 21.301.857,65

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ

7.283.066,98 10.292.105,22

613.279,49

2.401.384,74

1.219.382,87

816.263,82

1.219.382,87

282.069,78

290.376,99

282.069,78

Βραχυπρόκεςμα δάνεια

816.263,82

Σρζχον μερίδιο των μακροπρόκεςμων δανείων

290.376,99
57.244,52

16.605,37

57.244,52

16.605,37

8.446.952,31 11.810.163,24

1.777.164,82

3.919.442,76

Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ
φνολο βραχυπροκζςμων υποχρεϊςεων
φνολο κακαρισ κζςθσ και υποχρεϊςεων

55.338.337,35 54.723.069,97 40.204.520,29 41.676.975,07
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υνοπτικι Κατάςταςθ υνολικών Εςόδων
Ενοποιημένα Σηοιτεία

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

θμείωςθ
01.01 - 30.09.2010
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

Λοιπά υνολικά Ζιςοδιματα
Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία διαθζςιμα προσ πώληςη :
Κζρδθ / (ηθμιζσ) αποτίμθςθσ διακεςίμων προσ πϊλθςθ
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων κατά τθν περίοδο
υναλλαγματικζσ 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

01.07 30.09.2010

01.07 - 30.09.2009

523.039.100,99 546.723.274,55 160.089.655,77
-510.239.137,74 -534.903.683,78 -155.948.926,47
12.799.963,25 11.819.590,77
4.140.729,29
1.265.445,61
1.299.564,84
347.230,53
-6.103.986,56
-4.688.550,69
-2.332.024,93
-1.183.532,08
-1.250.862,60
-330.391,15
-152.289,33
-15.946,52
-134.115,66
6.625.600,90
7.163.795,80
1.691.428,08
-665.625,59
-728.846,63
-192.445,37
0,00
0,00
0,00
0,00
31.887,48
0,00
5.959.975,31
6.466.836,64
1.498.982,71
-1.651.037,55
-1.525.457,04
-522.190,94
4.308.937,76
4.941.379,60
976.791,77
0,00
0,00
0,00
4.308.937,76
4.941.379,60
976.791,77

163.962.767,48
-160.647.761,27
3.315.006,21
220.213,84
-1.295.721,92
-451.287,77
-11.057,11
1.777.153,26
-384.377,51
0,00
31.887,48
1.424.663,23
-348.797,81
1.075.865,42
0,00
1.075.865,42

3.882.331,93
426.605,83
4.308.937,76

4.436.581,83
504.797,77
4.941.379,60

850.689,34
126.102,43
976.791,77

926.121,93
149.743,49
1.075.865,42

0,1451
0,1009

0,1174
0,0897

0,0318
0,0229

0,0245
0,0246

01.01 30.09.2010
Κακαρό κζρδοσ περιόδου

01.01 30.09.2009

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.07 30.09.2009
30.09.2010

01.07 30.09.2009

4.308.937,76

4.941.379,60

976.791,77

1.075.865,42

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.121,06

-8.612,94

-14.946,10

10.089,23

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.121,06

-8.612,94

-14.946,10

10.089,23

4.281.816,70

4.932.766,66

961.845,67

1.085.954,65

3.855.210,87
426.605,83

4.432.189,24
500.577,43

835.743,24
126.102,43

931.267,44
154.687,21
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Εταιρικά Στοιχεία
ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

θμείωςθ
01.01 - 30.09.2010
Ζςοδα
Κόςτοσ πωλιςεων
Μικτό κζρδοσ
Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ
Ζξοδα διακζςεωσ
Ζξοδα διοικιςεωσ
Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ
Κζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ
Κόςτοσ χρθματοοικονομικό
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

Λοιπά υνολικά Ζιςοδιματα
Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία διαθζςιμα προσ πώληςη :
Κζρδθ / (ηθμιζσ) αποτίμθςθσ διακεςίμων προσ πϊλθςθ
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων κατά τθν περίοδο
υναλλαγματικζσ 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

01.07 30.09.2010

01.07 - 30.09.2009

2.678.822,93
-2.577.663,90
101.159,03
39.306,61
-1.479.971,90
-782.017,97
-152.289,33
-2.273.813,56
-663.604,38
3.537.255,84
599.837,90
-15.346,38
584.491,52
0,00
584.491,52

4.089.302,86
-3.309.834,97
779.467,89
67.299,84
-1.348.782,69
-726.268,78
-15.946,52
-1.244.230,26
-728.851,28
1.723.791,01
-249.290,53
-39.723,86
-289.014,39
0,00
-289.014,39

30.114,79
-23.800,36
6.314,43
-7.534,47
-403.351,83
-202.299,54
-134.115,66
-740.987,07
-192.417,13
2.065.000,00
1.131.595,80
-46.393,81
1.085.201,99
0,00
1.085.201,99

1.408.413,49
-1.115.557,55
292.855,94
-8.894,16
-460.835,92
-248.142,74
-11.057,11
-436.073,99
-384.360,42
120.156,73
-700.277,68
-1.524,80
-701.802,48
0,00
-701.802,48

584.491,52
0,00
584.491,52

-289.014,39
0,00
-289.014,39

1.085.201,99
0,00
1.085.201,99

-701.802,48
0,00
-701.802,48

0,0218
0,0238

-0,0076
-0,0076

0,0406
0,0283

-0,0186
-0,0185

01.01 30.09.2010
Κακαρό κζρδοσ περιόδου

01.01 30.09.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.07 30.09.2009
30.09.2010

01.07 30.09.2009

584.491,52

-289.014,39

1.085.201,99

-701.802,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

584.491,52

-289.014,39

1.085.201,99

-701.802,48

584.491,52
0,00

-289.014,39
0,00

1.085.201,99
0,00

-701.802,48
0,00
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
30.09.2010
φνολο κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ περιόδου (1.01.2010
και 01.01.2009 αντίςτοιχα)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου, μετά από φόρουσ
Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου
Διανεμθκζντα μερίςματα

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

30.09.2009

30.09.2010

30.09.2009

21.609.347,08

14.931.656,97

16.455.674,66

14.221.717,27

4.308.937,76

4.941.379,60

584.491,52

-289.014,39

0,00

895.427,64

0,00

895.427,64

-456.213,15

-1.555.738,43

-59.689,12

-1.019.011,52

Κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποκεματικό υπζρ το άρτιο

0,00

1.927.531,56

0,00

1.927.531,56

Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν

45.618,58

15.191,75

45.618,58

15.191,75

Άςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν

0,00

147.334,20

0,00

147.334,20

(Αγορζσ)/πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν

0,00

0,00

0,00

0,00

Επιδράςεισ από μεταβολζσ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-27.121,06

-8.612,94

0,00

0,00

25.480.569,20

21.294.170,36

17.026.095,64

15.899.176,51

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ηθμίεσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των
διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν
ςτοιχείων
υναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι εκμ/ςθσ
εξωτερικοφ
φνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ περιόδου (30.09.2010
και 30.09.2009 αντίςτοιχα)
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CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

υνοπτικι Κατάςταςθ Σαμιακών Ροών
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 30.09.2010
30.09.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.01 30.09.2010
30.09.2009

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων(ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ)

5.959.975,31

6.466.836,64

599.837,90

-249.290,53

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποςβζςεισ

212.292,31

200.001,83

209.062,27

198.549,57

Προβλζψεισ

220.105,33

168.525,95

220.105,33

168.525,95

-4.010,65

1.923,27

-136,73

12.519,83

0,00

-31.887,48

-3.537.255,84

-1.723.791,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.388.362,29

6.805.400,21

-2.508.387,07

-1.593.486,19

670.851,25

730.284,33

672.891,46

730.288,98

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

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

1.605.679,61

-63.397,67

1.605.679,61

-63.397,67

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων

-2.877.084,31

-4.707.647,79

-540.885,45

823.926,09

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)

-3.152.312,85

-1.872.433,97

-1.816.382,23

-1.319.747,84
-660.942,62

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

-622.854,22

-660.937,97

-622.873,22

-1.691.291,51

-20,00

0,00

0,00

-6.067.012,04

-6.574.153,07

-701.569,83

-489.873,06

0,00

0,00

0,00

0,00

321.350,26

231.247,15

-3.209.956,90

-2.083.359,25

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

-59.127,69

-48.934,44

-59.127,69

-48.934,44

0,00

0,00

0,00

0,00

(Αγορά) / Πϊλθςθ 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

3.537.255,84

1.691.903,53

293,47

-3.756,00

293,47

-3.756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58.834,22

-55.190,44

3.478.421,62

1.636.713,09

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

0,00

2.174.700,00

0,00

2.174.700,00

Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια

0,00

0,00

0,00

0,00

-296.883,93

-960.791,69

-296.883,93

-960.791,69

Aγορά άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
Επενδυτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ (β)
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Εξοφλιςεισ δανείων
Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ
μιςκϊςεισ
Μερίςματα πλθρωκζντα

-43.638,72

-43.638,72

-43.638,72

-43.638,72

-456.213,15

-1.555.738,43

-59.689,12

-1.019.011,52

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

-796.735,80

-385.468,84

-400.211,77

151.258,07

-534.219,76

-209.412,14

-131.747,05

-295.388,09

3.497.392,88

2.388.226,26

527.960,98

542.280,86

2.963.173,11

2.178.814,12

396.213,93

246.892,77

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου
δραςτθριότθτασ
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Γενικζσ πλθροφορίεσ

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου 1/1/2010 - 30/09/2010
περιλαμβάνουν τισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε. (εφεξισ
θ «Εταιρία» ι θ «CENTRIC») και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και
των ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν (μαηί ο «Όμιλοσ»).
Η Εταιρία "CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ" με το διακριτικό τίτλο CENTRIC
ΠΟΛΤΜΕΑ 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. Σεφχοσ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5194/6.09.1995).
Η Εταιρία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Α.Ε. τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν με αρικμό Μ.Α.Ε
34077/06/Β/95/33.
Σα γραφεία τθσ Εταιρίασ βρίςκονται ςτο Μοςχάτο, επί τθσ οδοφ Μακρυγιάννθ 20, τθλ. 2109480000 και ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Μοςχάτου. Η διάρκεια τθσ Εταιρίασ ζχει οριςτεί ςε 50
ζτθ από τθν 25.08.1995, και λιγει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2045.
Η Εταιρία αποτελεί τθ μθτρικι Εταιρία του Ομίλου. Βαςικι δραςτθριότθτα του ομίλου είναι
θ ςυμμετοχι ςε εταιρίεσ που διαχειρίηονται και προωκοφν υπθρεςίεσ διαδικτυακισ
ψυχαγωγίασ. Ο Όμιλοσ δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτον χϊρο τθσ εμπορίασ προϊόντων
ψθφιακοφ περιεχομζνου.
Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με τον κωδικό ΕΝΣΡ.
Κάκε κοινι ονομαςτικι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ
Εταιρίασ τθν 30θ επτεμβρίου 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 οικονομικών καταςτάςεων

Οι ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
Εταιρίασ ζχουν καταρτιςτεί με βάςθ το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ Οικονομικι Πλθροφόρθςθ». Για
τθν ςφνταξι τουσ ζχουν λθφκεί υπόψθ όλα τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) τα οποία ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν
Προτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τθν
Επιτροπι Ερμθνείασ Προτφπων (IFRIC) τθσ IASB και τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ωσ τθν 30θ επτεμβρίου 2010.
Για τθν ςφνταξθ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 30θσ
επτεμβρίου 2010 ζχουν τθρθκεί οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ τθσ Κατάςταςθσ Οικονομικισ
Θζςθσ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2009. Η 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
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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.
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 Οικονομικών Καταςτάςεων

Οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρίασ ςτισ 24 Νοεμβρίου 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 30θ επτεμβρίου 2010.
2.1.3.

Παρουςίαςθ οικονομικών 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.
2.2.

Νζα πρότυπα, διερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςτάμενων προτφπων

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ ζχουν εκδοκεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ
χριςθσ ι μεταγενζςτερα. Η εκτίμθςθ του Ομίλου ςχετικά με τθν επίδραςθ από τθν
εφαρμογι αυτϊν των νζων προτφπων, τροποποιιςεων και διερμθνειϊν παρατίκεται
παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείεσ υποχρεωτικζσ για την τρζχουςα οικονομική περίοδο
ΔΠΧΑ 3 (Ανακεωρθμζνο) «υνενώςεισ Επιχειριςεων» και ΔΛΠ 27 (Σροποποιθμζνο)
«Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
Σο ανακεωρθμζνο ΔΠΧΑ 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
εξοδοποίθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ και τθν αναγνϊριςθ
μεταγενζςτερων μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ (“contingent
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consideration”) ςτα αποτελζςματα. Σο τροποποιθμζνο ΔΛΠ 27 απαιτεί ςυναλλαγζσ που
οδθγοφν ςε αλλαγζσ ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι να καταχωροφνται ςτθν κακαρι
κζςθ. Σο τροποποιθμζνο πρότυπο μεταβάλλει το λογιςτικό χειριςμό για τισ ηθμίεσ που
πραγματοποιοφνται από κυγατρικι εταιρεία κακϊσ και τθσ απϊλειασ του ελζγχου
κυγατρικισ. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ, ςε κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο
αποκτϊν να επιμετρά τυχόν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτον αποκτϊμενο είτε ςτθν εφλογθ
αξία είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό τουσ επί τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, των κακαρϊν
αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του αποκτϊμενου. Ο Όμιλοσ εφαρμόηει αυτζσ τισ
αλλαγζσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2010.
ΔΠΧΑ 1 (Σροποποίθςθ) «Πρώτθ εφαρμογι των διεκνών προτφπων χρθματοοικονομικισ
αναφοράσ» - πρόςκετεσ απαλλαγζσ
Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ για τισ εταιρείεσ που
εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα ΔΠΧΑ 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. Η ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν
ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου κακϊσ ο όμιλοσ ζχει ιδθ μεταβεί
ςτα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 2 (Σροποποίθςθ) «Παροχζσ που Εξαρτώνται από τθν Αξία των Μετοχών»
κοπόσ τθσ τροποποίθςθσ είναι να αποςαφθνίςει το πεδίο εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 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. Η τροποποίθςθ αυτι επθρεάηει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΛΠ 39 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνώριςθ και Επιμζτρθςθ»
Η 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. Η τροποποίθςθ αυτι δεν εφαρμόηεται ςτον Όμιλο, κακϊσ
δεν ακολουκεί λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 39.
ΕΔΔΠΧΑ 12 - υμφωνίεσ Παραχώρθςθσ (ςφμφωνα με τθν υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ,
εφαρμόηεται για τισ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 30 Μαρτίου 2009)
Η διερμθνεία αναφζρεται ςτισ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμφωνίεσ παραχϊρθςθσ. Η
διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον Όμιλο.
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ΕΔΔΠΧΑ 15 – υμφωνίεσ για τθν καταςκευι ακίνθτθσ περιουςίασ (ςφμφωνα με τθν
υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται από 1 Ιανουαρίου 2010)
Η διερμθνεία αναφζρεται ςτουσ υφιςτάμενουσ διαφορετικοφσ λογιςτικοφσ χειριςμοφσ για
τισ πωλιςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ. Μερικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ αναγνωρίηουν το ζςοδο
ςφμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δθλ. όταν μεταφζρονται οι κίνδυνοι και τα οφζλθ κυριότθτασ τθσ
ακίνθτθσ περιουςίασ) και άλλεσ αναγνωρίηουν το ζςοδο ανάλογα με το ςτάδιο
ολοκλιρωςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμθνεία διαςαφθνίηει
ποιο πρότυπο πρζπει να εφαρμοςτεί ςε κάκε περίπτωςθ. Η διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι
ςτον Όμιλο.
ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντιςτακμίςεισ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό
(ςφμφωνα με τθν υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται από 1 Ιουλίου 2009)
Η διερμθνεία ζχει εφαρμογι ςε μία οικονομικι οντότθτα που αντιςτακμίηει τον κίνδυνο
ξζνου νομίςματοσ που προκφπτει από κακαρι επζνδυςθ τθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο
εξωτερικό και πλθρεί τουσ όρουσ για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η
διερμθνεία παρζχει οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομικι οντότθτα
πρζπει να κακορίςει τα ποςά που αναταξινομοφνται από τα ίδια κεφάλαια ςτα
αποτελζςματα τόςο για το μζςο αντιςτάκμιςθσ όςο και για το αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο. Η
διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Όμιλο, κακϊσ ο Όμιλοσ δεν εφαρμόηει λογιςτικι
αντιςτάκμιςθσ για οποιαδιποτε επζνδυςθ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό.
ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομι μθ χρθματικών περιουςιακών ςτοιχείων ςτουσ μετόχουσ»
Η 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. Η διερμθνεία αυτι δεν επθρεάηει
τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάςεισ περιουςιακών ςτοιχείων από πελάτεσ» (ςφμφωνα με τθν
υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι
μετά τθν 31 Οκτώβρθ 2009)
Η διερμθνεία διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ των ΔΠΧΑ για τισ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ θ
οικονομικι οντότθτα λαμβάνει από ζναν πελάτθ ζνα ενςϊματο περιουςιακό ςτοιχείο, το
οποίο πρζπει ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιιςει για να παρζχει ςτον πελάτθ τθ ςυνεχι
πρόςβαςθ ςε αγακά ι ςε υπθρεςίεσ. ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ οικονομικι οντότθτα
λαμβάνει μετρθτά από ζναν πελάτθ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τθν
απόκτθςθ ι τθν καταςκευι του ενςϊματου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Η διερμθνεία δεν ζχει
εφαρμογι ςτον Όμιλο.
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Τροποποιήςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμήμα του προγράμματοσ ετήςιων
βελτιώςεων για το 2009 του ΣΔΛΠ (Συμβοφλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτφπων)
Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται
ςτα ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του
ΔΛΠ που δθμοςιεφτθκε τον Ιοφλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ ιςχφουν για τθν
τρζχουςα οικονομικι περίοδο. Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι
τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του
Ομίλου.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που Εξαρτώνται από τθν Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίθςθ επιβεβαιϊνει ότι οι ειςφορζσ μιασ επιχείρθςθσ για τθ ςφςταςθ μίασ
κοινοπραξίασ και οι ςυναλλαγζσ κοινοφ ελζγχου εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του
ΔΠΧΑ 2.
ΔΠΧΑ 5 «Mθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία που Κατζχονται προσ Πώλθςθ και
Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ»
Η τροποποίθςθ αποςαφθνίηει γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται όςον αφορά τα μθ
κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατατάςςονται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ ι
τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ.
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραςτθριοτιτων»
Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν
ςχετικά με τα περιουςιακά ςτοιχεία του τομζα.
ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικών Καταςτάςεων»
Η 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.
ΔΛΠ 7 «Καταςτάςεισ Σαμειακών Ροών»
Η τροποποίθςθ απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνεσ που καταλιγουν ςε ζνα αναγνωριςμζνο
περιουςιακό ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ μποροφν να κατατάςςονται
ωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ.
ΔΛΠ 17 «Μιςκώςεισ»
Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν κατάταξθ των μιςκϊςεων γθπζδων και
κτιρίων ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.
ΔΛΠ 18 «Ζςοδα»
Σελίδα 15 από 30

Ενδιάμεζες Οικονομικές Καηαζηάζεις
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.

ηης 30ης Σεπηεμβρίοσ 2010

Η τροποποίθςθ παρζχει πρόςκετθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τον κακοριςμό ωσ προσ το αν θ
οικονομικι οντότθτα ενεργεί ωσ πρακτορευόμενοσ/εντολζασ ι πράκτορασ.
ΔΛΠ 36 «Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακών τοιχείων»
Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ μεγαλφτερθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν
οποία πρζπει να επιμεριςτεί θ υπεραξία για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ είναι
ζνασ λειτουργικόσ τομζασ όπωσ ορίηεται από τθν παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δθλαδι πριν
από τθ ςυγκζντρωςθ/άκροιςθ των τομζων).
ΔΛΠ 38 «Άχλα Περιουςιακά τοιχεία»
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν (α) τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 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.
ΔΛΠ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνώριςθ 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.
ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμθςθ των Ενςωματωμζνων Παραγώγων»
Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ιςχφει ςε πικανι επανεκτίμθςθ, κατά τθν
θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, των ενςωματωμζνων παραγϊγων ςε ςυμβόλαια που
αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων που αφορά οικονομικζσ οντότθτεσ που
τελοφν υπό κοινό ζλεγχο.
ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντιςτακμίςεισ μιασ Κακαρισ Επζνδυςθσ ςε Εκμετάλλευςθ ςτο Εξωτερικό»
Η τροποποίθςθ αναφζρει ότι, ςε αντιςτάκμιςθ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ
ςτο εξωτερικό, κατάλλθλα μζςα αντιςτάκμιςθσ μπορεί να κατζχονται από οποιαδιποτε
οικονομικι οντότθτα εντόσ του ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιδίασ εκμετάλλευςθσ
ςτο εξωτερικό, εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ.
Πρότυπα και Διερμηνείεσ υποχρεωτικζσ από 1 Ιανουαρίου 2011
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ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013)
Σο ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρϊτο μζροσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςτο ζργο του ΔΛΠ (υμβοφλιο
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων) για τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΠ 39. Σο ΔΛΠ ςκοπεφει να
επεκτείνει το ΔΠΧΑ 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. Σο ΔΠΧΑ 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. Η 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. Σο ΔΠΧΑ 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. φμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΠΧΑ 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. Σα κζρδθ και οι ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ δεν
μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα μεταγενζςτερα, ενϊ τα ζςοδα από μερίςματα κα
ςυνεχίςουν να αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα. Σο ΔΠΧΑ 9 καταργεί τθν 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 Όμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία

εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΠΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Σο ΔΠΧΑ 9 δεν
μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μόνο όταν υιοκετθκεί, ο Όμιλοσ κα αποφαςίςει εάν κα εφαρμόςει το
ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από τθν 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΛΠ 24 (Σροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερών» (εφαρμόηεται για
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011)
Η 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. υγκεκριμζνα, καταργείται θ
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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 Όμιλοσ κα εφαρμόςει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν θμζρα που
τίκενται ςε εφαρμογι. Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ» (εφαρμόηεται για
ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Φεβρουαρίου 2010)
Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οριςμζνα
δικαιϊματα πρζπει να ταξινομθκοφν. υγκεκριμζνα, 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. Η ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 1 (Σροποποίθςθ) «Πρώτθ εφαρμογι των διεκνών προτφπων χρθματοοικονομικισ
αναφοράσ» - γνωςτοποιιςεισ για χρθματοοικονομικά μζςα (εφαρμόηεται για ετιςιεσ
λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2010)
Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει για τισ εταιρείεσ που εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα
ΔΠΧΑ τισ ίδιεσ διατάξεισ μετάβαςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν τροποποίθςθ του ΔΠΧΑ 7
ςχετικά με τθ ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ που αφορά τισ γνωςτοποιιςεισ τθσ νζασ
ιεράρχθςθσ τριϊν επιπζδων εφλογθσ αξίασ. Η ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν κα ζχει
επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου κακϊσ ο όμιλοσ ζχει ιδθ μεταβεί ςτα
ΔΠΧΑ.
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφι Χρθματοοικονομικών Τποχρεώςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ»
(εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου
2010)
Η 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. Η διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον
Όμιλο. Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
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ΕΔΔΠΧΑ 14 (Σροποποίθςθ) «Όρια Περιουςιακών τοιχείων Κακοριςμζνων Παροχών,
Ελάχιςτο

Απαιτοφμενο

χθματιςμζνο

κεφάλαιο

και

θ

αλλθλεπίδραςι

τουσ»

(εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
Ιανουαρίου 2011)
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. Η διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον
Όμιλο. Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Τροποποιήςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμήμα του προγράμματοσ ετήςιων
βελτιώςεων για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβοφλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτφπων)
Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται
ςτα ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του
ΔΛΠ που δθμοςιεφτθκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ, εφόςον δεν ορίηεται
διαφορετικά, ιςχφουν για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2011. Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι τροποποιιςεισ αυτζσ
δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτθ εφαρμογι των διεκνών προτφπων χρθματοοικονομικισ αναφοράσ»
Οι τροποποιιςεισ αφοροφν: (α) πρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ αν μία οικονομικι οντότθτα
αλλάξει τισ λογιςτικζσ τθσ πολιτικζσ ι τθν εφαρμογι των απαλλαγϊν του ΔΠΧΑ 1 αφοφ ζχει
ιδθ δθμοςιεφςει ενδιάμεςεσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34, (β)
απαλλαγζσ όταν θ βάςθ αναπροςαρμογισ χρθςιμοποιείται ωσ «τεκμαιρόμενο κόςτοσ», και
(γ) απαλλαγζσ για τισ οικονομικζσ οντότθτεσ που υπόκεινται ςε ειδικι ρφκμιςθ να
χρθςιμοποιιςουν ωσ «τεκμαιρόμενο κόςτοσ» για τισ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ ι τα άυλα
περιουςιακά ςτοιχεία τισ λογιςτικζσ αξίεσ ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ ΓΠΛΑ οικονομικζσ
καταςτάςεισ.
ΔΠΧΑ 3 «υνενώςεισ Επιχειριςεων»
Οι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με: (α) ςυμφωνίεσ
ενδεχόμενου τιμιματοσ που προκφπτουν από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων με θμερομθνίεσ
απόκτθςθσ που προθγοφνται τθσ εφαρμογισ του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) τθν επιμζτρθςθ τθσ μθ
ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, και (γ) λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν πλθρωμισ που
βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που αποτελοφν μζροσ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβραβεφςεων που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που δεν
αντικαταςτάκθκαν ι εκοφςια αντικαταςτάκθκαν.
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ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»
Οι τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν πολλαπλζσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ
των χρθματοοικονομικϊν μζςων.
ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικών Καταςτάςεων»
Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι οικονομικζσ οντότθτεσ μποροφν να παρουςιάηουν τθν
ανάλυςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είτε ςτθν κατάςταςθ
μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων είτε ςτισ ςθμειϊςεισ.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»
Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι τροποποιιςεισ των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που
απορρζουν από τθν ανακεϊρθςθ του ΔΛΠ 27 (2008) πρζπει να εφαρμόηονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά»
Η τροποποίθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ γνωςτοποίθςθσ που πρζπει να
εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με ςθμαντικά γεγονότα και ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των μεταβολϊν αναφορικά με επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία, κακϊσ και ςτθν ανάγκθ
επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τθν πιο πρόςφατθ ετιςια ζκκεςθ.
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιςτότθτασ Πελατών»¨
Η τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του όρου «εφλογθ αξία», ςτο πλαίςιο τθσ
επιμζτρθςθσ τθσ επιβράβευςθσ των προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν.
2.3.

Ακολουκοφμενεσ λογιςτικζσ πολιτικζσ

Οι λογιςτικζσ αρχζσ και οι εκτιμιςεισ βάςει των οποίων ςυντάχκθκαν οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ τθσ 30θσ επτεμβρίου 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 .
Η 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
και ςε υπθρεςίεσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Διατελοφν υπό διαφορετικζσ διευκφνςεισ
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διότι κάκε επιχείρθςθ απαιτεί διαφορετικι τεχνογνωςία και διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ
εμπορίασ.
Η 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

τοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά
Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τομζων προσ αναφορά
Τποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά

Εμπορία προϊόντων
Τπθρεςίεσ
& υπθρεςιϊν
διαδικτυακισ
φνολο
ψθφιακοφ
ψυχαγωγίασ
περιεχομζνου
2.678.822,93 520.360.278,06 523.039.100,99
0,00

0,00

0,00

0,00
103.811,49
209.062,27
-1.051.054,64
-15.346,38
-1.066.401,02

19,00
561.833,10
3.230,04
7.011.029,95
-1.635.691,17
5.375.338,78

19,00
665.644,59
212.292,31
5.959.975,31
-1.651.037,55
4.308.937,76

17.657.911,76

37.680.425,59

55.338.337,35

59.421,16

0,00

59.421,16

3.336.542,65

26.521.225,49

29.857.768,14

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

τοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά
Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τομζων προσ αναφορά
Τποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά

Εμπορία προϊόντων
Τπθρεςίεσ
& υπθρεςιϊν
διαδικτυακισ
φνολο
ψθφιακοφ
ψυχαγωγίασ
περιεχομζνου
4.089.302,86 542.633.971,69 546.723.274,55
0,00

0,00

0,00

0,00
160.406,33
198.549,57
-202.538,98
-39.723,86
-242.262,84

122,00
568.562,30
1.452,26
6.669.375,62
-1.485.733,18
5.183.642,44

122,00
728.968,63
200.001,83
6.466.836,64
-1.525.457,04
4.941.379,60

17.015.428,92

33.467.601,99

50.483.030,90

45.178,44

0,00

45.178,44

4.154.898,95

25.033.961,60

29.188.860,55

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
2.678.822,93
426.313.944,00
94.046.334,06
523.039.100,99

τοιχεία μθ
κυκλοφοροφντοσ
ενεργθτικοφ
8.134.648,62
28.695.868,00
15.528,81
36.846.045,43

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

Ζςοδα από εξωτερικοφσ
πελάτεσ
4.089.302,86
438.685.181,00
103.948.790,69
546.723.274,55

τοιχεία μθ
κυκλοφοροφντοσ
ενεργθτικοφ
8.353.498,39
22.698.368,00
18.651,28
31.070.517,67

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.

Ενςώματα 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 € 59.127,69
για τθν εταιρεία και τον Όμιλο, αντίςτοιχα. Αναλυτικότερα, ποςό € 23.740,00 αφορά
επενδφςεισ ςε λογιςμικά προγράμματα και εφαρμογζσ ενϊ ποςό € 35.387,69 αφορά
επενδφςεισ ςε Η/Τ 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:
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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

Μάλτα
Μάλτα
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Θνωμζνο
Βαςίλειο
Θνωμζνο
Βαςίλειο

100%

Άμεςθ

Ολικι Ενοποιιςθ

Μάλτα

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

Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Ζμμεςθ
Άμεςθ
Ζμμεςθ

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

Μάλτα
Παναμάσ
Νθςιά Μάρςαλ
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα
Μάλτα

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

τισ 23/09/2010 οι κατά 100% κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Centric Πολυμζςα ΑΕ, See Sports
Holdings Ltd (άμεςθ ςυμμετοχι) και See Sports Ltd (ζμμεςθ ςυμμετοχι) μετονομάςτθκαν
ςε Zatrix Holdings Ltd και Zatrix Ltd αντίςτοιχα.
6.

Ανάλυςθ υπεραξίασ επιχειριςεων

Η 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.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
30.09.2010
31.12.2009
4.091.517,07
4.091.517,07
4.091.517,07
4.091.517,07

Διακζςιμα προσ πώλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Αφορά ςυμμετοχι 3% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «CD MEDIA
AE»θ οποία ανιλκε ςτο ποςό των 1.470.803,00 € και καταβλικθκε διά κεφαλαιοποιιςεωσ
ιςόποςθσ απαίτθςθσ τθσ Εταιρίασ ζναντι τθσ «CD MEDIA AE».
8.

Αποκεματικά

Σα αποκεματικά κεφάλαια τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου παρουςιάηονται ςτον επόμενο
πίνακα:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ποςά ςε Ευρϊ

30.09.2010

Σακτικό 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

31.12.2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
30.09.2010

31.12.2009

362.536,18

353.560,37

340.140,18

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

106.712,48

61.093,90

106.712,48

61.093,90

816.367,30

761.772,91

793.971,30

739.376,91

Η Γενικι υνζλευςθ τθσ 24/6/2010 ενζκρινε τθ διάκεςθ αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ
χριςθσ 01/01 – 31/12/2009 και τον ςχθματιςμό Σακτικοφ Αποκεματικοφ από τα κακαρά
κζρδθ τθσ χριςθσ 2009 ποςοφ € 8.975,81.
Αναφορικά με τα δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ,
δικαιοφχοι 37.667 εκ των δικαιωμάτων αυτϊν ιταν ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ που δεν
απαςχολοφνται πλζον ςτθν τελευταία και, εξ αυτοφ του λόγου, βάςει των όρων του
Προγράμματοσ δεν δικαιοφνται πλζον να αςκιςουν τα χορθγθκζντα ςε αυτοφσ δικαιϊματα
προαίρεςθσ για απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ. Ομοίωσ, ζχουν απολζςει 37.666
δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που κα ωριμάςουν ςτισ
25/6/2011. Αναλυτικότερα :

Ημερομθνία
Κατοχφρωςθσ
25/6/2009
25/6/2010
25/6/2011
φνολο

9.

Εφλογθ Αξία τθν
Ημερομθνία
Παραχϊρθςθσ
0,0745
0,3290
0,4497

Αρικμόσ
Δικαιωμάτων
1.977.000
211.500
211.500
2.400.000

Παραχωρθκείςεσ Εκπνευςκζντα Αςκθκείςεσ
μζχρι τθν
μζχρι τθν
μζχρι τθν
30/9/2010
30/9/2010 30/9/2010
1.977.000
211.500
0
2.188.500

0
37.667
37.666
75.333

1.977.000
0
0
1.977.000

Φόροσ ειςοδιματοσ

Η μθτρικι εταιρία «Centric Πολυμζςα ΑΕ», δεν ζχει διενεργιςει πρόβλεψθ για τυχόν
πρόςκετουσ φόρουσ για τθν ανζλεγκτεσ χριςεισ 2008, 2009 και για τθν περίοδο 1/1 –
30/9/2010, λόγω ςυςςωρευμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν προθγοφμενων χριςεων. Η
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.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
(Ποςά ςε Ευρϊ)
Φόροσ ειςοδιματοσ χριςθσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ
Ζκτακτθ ειςφορά του αρ. 5 Ν. 3845/2010
ΤΝΟΛΟ

01.01 30.09.2010

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

01.01 30.09.2009

01.01 30.09.2010

01.01 30.09.2009

1.627.837,17

1.482.711,18

0,00

0,00

-8.146,50

42.745,86

-16.000,50

39.723,86

31.346,88

0,00

31.346,88

0,00

1.651.037,55

1.525.457,04

15.346,38

39.723,86

Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ για τα ειςοδιματα τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2010 ανζρχεται
ςε 24%.
Αναφορικά με τθν ζκτακτθ ειςφορά του Ν.3845/2010 (για τα ειςοδιματα τθσ διαχειριςτικισ
χριςθσ 2009) το ςυνολικό ποςό εκτιμάται ςε € 31.346,88.
10. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ υπολόγιςε τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και
υποχρεϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ τουσ ςυντελεςτζσ φορολογίασ ειςοδιματοσ του ζτουσ που
αναμζνει να αναγνωριςκοφν φορολογικά.
φμφωνα με τισ ιςχφουςεσ φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ, το ποςοςτό τθσ φορολογικισ
επιβάρυνςθσ κα μειωκεί από τθν περίοδο 2011 – 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 κερδών ανά μετοχι
Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των κερδϊν κατά μετοχι που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
τθσ μθτρικισ Εταιρίασ:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.07 30.09.2009
30.09.2010
4.436.581,83
850.689,34

Κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ

01.01 30.09.2010
3.882.331,93

01.07 30.09.2009
926.121,93

τακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ μετοχϊν

26.751.887,00 37.804.231,16 26.751.887,00 37.804.231,16

01.01 30.09.2010
584.491,52

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
01.01 01.07 30.09.2009
30.09.2010
-289.014,39 1.085.201,99

01.07 30.09.2009
-701.802,48

26.751.887,00 37.804.231,16 26.751.887,00 37.804.231,16

Βαςικά κζρδθ ανά μετοχι

0,1451

0,1174

0,0318

0,0245

0,0218

-0,0076

0,0406

-0,0186

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

0,0000

-0,0002

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

-0,0443

-0,0275

-0,0089

0,0001

0,0019

0,0000

-0,0122

0,0000

0,1009

0,0897

0,0229

0,0246

0,0238

-0,0076

0,0283

-0,0185
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Σα 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. Διανομι μεριςμάτων
Η διανομι μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ αναγνωρίηεται ωσ υποχρζωςθ τθν
θμερομθνία κατά τθν οποία θ διανομι εγκρίνεται από τθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων.
Η Γενικι υνζλευςθ τθσ 24/6/2010 ενζκρινε τθ διάκεςθ αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ
χριςθσ 01/01 – 31/12/2009 και τθ διανομι από τα κακαρά κζρδθ τθσ χριςθσ 2009 ποςοφ €
59.689,12 το οποίο αντιςτοιχεί ςε μζριςμα ανά μετοχι ποςοφ € 0,0023. Από το ποςό αυτό
παρακρατικθκε ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, φόροσ 10% και
αποδόκθκε ςτουσ μετόχουσ, κακαρό μζριςμα € 0,00207 ανά μετοχι.
13. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ
Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 30θ επτεμβρίου 2010 ανζρχεται ςε 19
άτομα για τον Όμιλο και 14 άτομα για τθν Εταιρία. Κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο τθσ
προθγοφμενθσ χριςθσ ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Ομίλου ανερχόταν ςε
31 άτομα και για τθν Εταιρία ςε 27 άτομα.
14. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Οι κατωτζρω ςυναλλαγζσ αφοροφν ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ:
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Ποςά ςε Ευρϊ

2010

2009

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
2010

2009

Απαιτιςεισ
Από κυγατρικζσ

0,00

0,00

0,00

17.950,00

749.420,81

758.268,50

749.420,81

758.268,50

0,00

0,00

26.160,49

154.429,18

Παροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ και τελζχθ
τθσ Εταιρίασ κατά τθν ζννοια του IAS 24
υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν
ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ διευκυντικϊν
ςτελεχϊν

180.424,81

204.620,87

180.424,81

204.620,87

Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.

547.082,74

475.442,95

363.641,74

301.264,95

15.000,00

22.875,00

15.000,00

22.875,00

742.507,55

702.938,82

559.066,55

528.760,82

Από λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τθν
ζννοια του IAS 24
Τποχρεϊςεισ
ε κυγατρικζσ

Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.

Οι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ γίνονται ςε κανονικζσ τιμζσ αγοράσ. Σα 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 30θ επτεμβρίου 2010, θ Εταιρία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για
επιςφάλειεσ θ οποία να ςχετίηεται με ποςά που οφείλονται από ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ.
Οι ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ ζχουν απαλειφκεί από τα
ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου.
15. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ-υποχρεώςεισ
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 Πολυμζςα 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)
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Ο Όμιλοσ 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
ΕΓΓΤΘΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ ΓΙΑ
ΕΞΑΦΑΛΙΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Ε/Ε ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΚΑΙ
ΠΛΘΡΩΜΘ
ΤΝΟΛΟ

30.09.2010

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

31.12.2009

30.09.2010

31.12.2009

0,00

298.170,00

0,00

298.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

298.170,00

0,00

298.170,00

16. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ
χετικά με τθν δζκατθ τζταρτθ περίοδο μετατροπισ των ομολογιϊν ςε μετοχζσ θ οποία
ιταν από 6/11/2010 ζωσ 10/11/2010 κανζνασ Ομολογιοφχοσ δεν άςκθςε το δικαίωμα
μετατροπισ των ομολογιϊν του ςε μετοχζσ.
Επίςθσ, τθν 5/11/2010 καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρείων το από
29/10/2010 πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ, με το οποίο
πιςτοποιικθκε θ καταβολι τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά ποςό
6.573.874,68 €, δια τθσ ειςφοράσ 396.907 μετοχϊν τθσ εταιρείασ «CD MEDIA AE» οι οποίεσ
καλφπτουν ποςό αφξθςθσ 3.846.601,80 € και 29.904 μετοχϊν τθσ εταιρείασ “USMAR
Management Ltd» οι οποίεσ καλφπτουν ποςό αφξθςθσ 2.727.272,88 €, που εγκρίκθκε με
τθν Κ2-8397/22.09.2010 απόφαςθ του Τπουργείου Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και
Ναυτιλίασ.

Μοςχάτο, 24 Νοεμβρίου 2010
Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ

Ο Αντιπρόεδροσ Δ.

Ροδόλφοσ Οντόνι

Ιωάννθσ Καποδίςτριασ

Η Οικονομικι Διευκφντρια

Μαρία Αρβανίτθ
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Γ. τοιχεία και Πλθροφορίεσ

CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Αξηζκόο κεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ 34077/06/Β/95/33 - Μαθξπγηάλλε 20, 18344 Μνζράην
ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηόδνπ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έωο ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010
(Σύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο )

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ
αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή
απαηηείηαη.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Υπεξεζία - Ννκαξρία :
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ :
Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ :

Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο
www.centric.gr
24 Ννεκβξίνπ 2010

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
30.09.2010
31.12.2009
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
2,186,248.20
2,214,920.18
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
30,384,235.30
30,508,122.46
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
4,275,561.92
4,259,854.89
Απνζέκαηα
29,335.74
1,635,015.35
Απαηηήζεηο από πειάηεο
13,726,309.54
12,275,216.02
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
4,736,646.64
3,829,941.08
Με θπθινθ/ληα πεξηνπζ.ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
0.00
0.00
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
55,338,337.35
54,723,069.97
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
9,630,679.32
9,630,679.32
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
15,861,144.24
12,011,578.86
Σύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
25,491,823.56
21,642,258.18
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
-11,254.35
-32,911.11
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β)
25,480,569.20
21,609,347.08
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
21,342,729.08
21,238,421.65
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
68,086.75
65,138.00
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
1,106,640.81
1,501,452.65
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
7,340,311.50
10,308,710.59
Υπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
0.00
0.00
Σύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
29,857,768.14
33,113,722.89
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)55,338,337.35
54,723,069.97

Η ΔΣΑΙΡΙΑ
30.09.2010
31.12.2009
2,185,329.55
2,211,358.65
1,872,125.15
1,996,030.63
26,822,170.45
26,806,463.42
29,335.74
1,635,015.35
7,125,871.95
8,167,597.84
2,169,687.45
860,509.18
0.00
0.00
40,204,520.29
41,676,975.07
9,630,679.32
7,395,416.32
17,026,095.64
0.00
17,026,095.64
21,342,729.08
58,530.75
1,106,640.81
670,524.01

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

0.00
23,178,424.65
40,204,520.29

0.00
25,221,300.41
41,676,975.07

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο
ζπκκεηέρεη ζην κεηνρ ηθό ηνπο Κεθάιαην, θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζε ηο ηνπ Δλλεακήλνπ 2010, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκε ίσζε 5 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη
βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009. 3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε ε πί ησλ παγίσλ ζηνηρε ίσλ ηνπ
Ομίλοσ θαη ηεο Εταιρίας. 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 5. Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηε ί ζσξεπηηθά κέρξη ηελ
30.09.2010, αθνξά Λνηπέο Πξνβιέςε ηο πνζό 58.530,75 € ην νπνίν αθνξά θαη ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία. Η κεηξηθή εηαηξία «Centric Πνιπκέζα
ΑΔ», δελ έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηπρόλ πξόζζεηνπο θόξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζε ηο 2008 θαη 2009, ιόγσ ζπζζσξεπκέλσλ
θνξνινγηθώλ δεκηώλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά όηη δελ ζα πξνθύςνπλ πξόζζεηνη θόξνη ζε πηζαλό κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν από ηηο αξκόδηεο
θνξνινγηθέο αξρέο. Δπίζεο, γηα ηηο άιιεο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δελ πηζαλνινγε ίηαη όηη ζα έρνπλ πξόζζεηνπο θόξνπο πέξα από ηνλ εηαηξηθό θόξν.
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζε ηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 15 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ. 6. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ επεξεαζηε ί γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κε ζπλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκώλ ζε μέλν λόκηζκα θαηά πνζό € -27.121,06 θαη € -8.612,94 γηα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν, αληίζηνηρ α. 7. Ο
αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε 19 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 14 άηνκα γηα ηελ Δηαηξία. Σελ
πξνεγνύκελε ρξήζε ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ αλεξρόηαλ ζε 31 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε 27 άηνκα. 8. Καηά ηε
δηάξθε ηα ηεο πεξηόδνπ νη θαζαξέο επελδύζε ηο ζε ελζώκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 59.127,69 γηα ηνλ Όκηιν θαη
γηα ηελ Δηαηξία. ρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ ζεκε ίσζε 4 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 9. Αλαθνξηθά κε ηελ δέθαηε
ηέηαξηε πεξίνδν κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ζε κεηνρέο ε νπνία ήηαλ από 6/11/2010 έσο 10/11/2010 θαλέλαο Οκνινγηνύρνο δελ άζθεζε ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηώλ ηνπ ζε κεηνρέο. 10. ηηο 25/6/2010 σξίκαζαλ 211.500 δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ
ηεο Δηαηξίαο, αληηζηνηρνύληα ζε ηζόπνζν αξηζκό κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο (ηα "Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο"). Οη δηθαηνύρνη πνπ ε ίραλ νξηζηεί κε ηελ
από 23/6/2009 απόθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, δηθαηνύληαλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο κεηαμύ 1/7/2010 θαη 2/7/2010. Οπδέλ εθ ησλ
ρνξεγεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο αζθήζεθε γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο από ηνπο νξηζζέληεο δηθαηνύρνπο. ύκθσλα κε ηνπο
όξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα ώξηκα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ αζθήζεθαλ θαηά ηελ σο άλσ
πεξηγξαθόκελε πεξίνδν, ζα κπνξνύλ λα αζθεζνύλ από ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πνπ ζα
σξηκάζνπλ ην επόκελν έηνο, θαηά ηελ νξηζζε ίζα πεξίνδν άζθεζεο απηώλ, ήηνη κεηαμύ 4/7/2011 θαη 5/7/2011. εκε ηώλεηαη όηη, δηθαηνύρνη 37.667
εθ ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο ήηαλ ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ απαζρνινύληαη πιένλ ζηελ ηειεπηαία θαη, εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, βάζε η ησλ
όξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ δηθαηνύληαη πιένλ λα αζθήζνπλ ηα ρνξεγεζέληα ζε απηνύο δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα απόθηεζε κεηνρώλ ηεο
Δηαηξίαο. Οκνίσο, έρνπλ απνιέζε η 37.666 δηθαηώκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απόθηεζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο πνπ ζα σξηκάζνπλ ζηηο 25/6/2011.
11. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο 24/6/2010 ελέθξηλε ηε δηάζεζε απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01 – 31/12/2009 θαη ηε δηαλνκή από ηα
θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2009 πνζνύ € 59.689,12 ην νπνίν αληηζηνηρε ί ζε κέξηζκα αλά κεηνρή πνζνύ € 0,0023. Από ην πνζό απηό
παξαθξαηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, θόξνο 10% θαη απνδόζεθε ζηνπο κεηόρνπο, θαζαξό κέξηζκα € 0,00207 αλά
κεηνρή. 12. Σελ 5/11/2010 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξε ηώλ ην από 29/10/2010 πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξε ίαο, κε ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαηά πνζό 6.573.874,68 €, δηα ηεο ε ηζθνξάο
396.907 κεηνρώλ ηεο εηαηξε ίαο «CD MEDIA AE» νη νπνίεο θαιύπηνπλ πνζό αύμεζεο 3.846.601,80 € θαη 29.904 κεηνρώλ ηεο εηαηξε ίαο “USMAR
Management Ltd» νη νπνίεο θαιύπηνπλ πνζό αύμεζεο 2.727.272,88 €, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Κ2-8397/22.09.2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγε ίνπ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 13. Σ α πνζά ησλ αγνξώλ θαη πσιήζε σλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ θαη
ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςε η από
ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ σο εμήο:

Όκηινο
30.09.2010
0.00
0.00
0.00
0.00

Δηαηξία
30.09.2010
0.00
0.00
0.00
26,160.49

180,424.81
547,082.74
15,000.00
749,420.81
0.00

180,424.81
363,641.74
15,000.00
749,420.81
0.00

Από ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιε ηθζεί από ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. 14. Η Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθε ηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαηέρεη 854.123 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή € 2,0106 ζπλνιηθήο
αμίαο € 1.717.306,74, πνζό ην νπνίν έρεη κε ίσζε η ηελ Καζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η εύινγε αμία απηώλ ηελ 30.09.2010
αλέξρνληαλ ζε πνζό € 418.520,27.

Μνζράην, 24 Ννεκβξίνπ 2010

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Ροδόλυος Οντόνι
ΑΡ. ΓΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.
Ιωάννης Καποδίστριας
ΑΓΣ Υ 575555

Ο ΟΜΙΛΟ
Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

01.01 - 30.09.201001.01 - 30.09.200901.01 - 30.09.201001.01 - 30.09.2009
523,039,100.99 546,723,274.55
2,678,822.93
4,089,302.86
12,799,963.25 11,819,590.77
101,159.03
779,467.89
6,625,600.90
5,959,975.31
4,308,937.76
3,882,331.93
426,605.83

7,163,795.80
6,466,836.64
4,941,379.60
4,436,581.83
504,797.77

-2,273,813.56
599,837.90
584,491.52
584,491.52
0.00

-1,244,230.26
-249,290.53
-289,014.39
-289,014.39
0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
-27,121.06
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β)
4,281,816.70
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
3,855,210.87
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
426,605.83
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
0.1451
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
6,837,893.20

-8,612.94
4,932,766.66
4,432,189.24
500,577.43

0.00
584,491.52
584,491.52
0.00

0.00
-289,014.39
-289,014.39
0.00

0.1174

0.0218

-0.0076

7,363,797.63

-2,064,751.29

-1,045,680.69

Ο ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
Σύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ
30.09.2010
30.09.2009
30.09.2010
30.09.2009
(01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα)
21,609,347.08
14,931,656.97
16,455,674.66
14,221,717.27
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
4,281,816.70
4,932,766.66
584,491.52
-289,014.39
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
2,822,959.20
0.00
2,822,959.20
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
-456,213.15
-1,555,738.43
-59,689.12
-1,019,011.52
(Αγνξέο)/πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Λνηπά Απνζεκαηηθά
45,618.58
162,525.95
45,618.58
162,525.95
Δπηδξάζεηο από κεηαβνιέο ζπγαηξηθώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο Πεξηόδνπ
(30.09.2010 θαη 30.09.2009 αληίζηνηρα)
25,480,569.20
21,294,170.36
17,026,095.64
15,899,176.51

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
δ) Υπνρξεώζεηο
ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο:
Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ
Ακνηβέο εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.Σ.
Ακνηβέο κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.Σ.
ζη) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο
δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο

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

Η Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα
Μαρία Αρβανίτη
ΑΓΣ Σ 060044 - Αξ. Αδείαο 8235 Α' Σάμεο

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη
επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

Η ΔΣΑΙΡΙΑ

01.07 - 30.09.201001.07 - 30.09.200901.07 - 30.09.201001.07 - 30.09.2009
160,089,655.77 163,962,767.48
30,114.79
1,408,413.49
4,140,729.29
3,315,006.21
6,314.43
292,855.94
1,691,428.08
1,498,982.71
976,791.77
850,689.34
126,102.43

1,777,153.26
1,424,663.23
1,075,865.42
926,121.93
149,743.49

-740,987.07
1,131,595.80
1,085,201.99
1,085,201.99
0.00

-436,073.99
-700,277.68
-701,802.48
-701,802.48
0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
-14,946.10
10,089.23
0.00
0.00
Σπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο(Α)+(Β)
961,845.67
1,085,954.65
1,085,201.99
-701,802.48
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
835,743.24
931,267.44
1,085,201.99
-701,802.48
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
126,102.43
154,687.21
0.00
0.00
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο
αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
0.0318
0.0245
0.0406
-0.0186
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
1,737,705.05
1,795,594.71
-695,816.60
-418,124.61
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €
Ο ΟΜΙΛΟ
Η ΔΣΑΙΡΙΑ
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
01.01 - 30.09.201001.01 - 30.09.200901.01 - 30.09.201001.01 - 30.09.2009
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 5,959,975.31
6,466,836.64
599,837.90
-249,290.53
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
0.00
0.00
0.00
0.00
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
212,292.31
200,001.83
209,062.27
198,549.57
Πξνβιέςεηο
220,105.33
168,525.95
220,105.33
168,525.95
Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
-4,010.65
1,923.27
-136.73
12,519.83
Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
0.00
-31,887.48
-3,537,255.84
-1,723,791.01
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
670,851.25
730,284.33
672,891.46
730,288.98
Κέξδνο από πώιεζε παγίσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
1,605,679.61
-63,397.67
1,605,679.61
-63,397.67
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
-2,877,084.31
-4,707,647.79
-540,885.45
823,926.09
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
-3,152,312.85
-1,872,433.97
-1,816,382.23
-1,319,747.84
Μείνλ:
Χξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
-622,854.22
-660,937.97
-622,873.22
-660,942.62
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
-1,691,291.51
-20.00
0.00
0.00
Λεηηνπξγηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζη.(α) 321,350.26
231,247.15
-3,209,956.90
-2,083,359.25
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη
ινηπώλ επελδύζεσλ
0.00
-2,500.00
0.00
-2,500.00
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ
-59,127.69
-48,934.44
-59,127.69
-48,934.44
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Αγνξά δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθ. ζηνηρείσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ζπγαηξηθήο
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από πώιεζε ρξενγξάθσλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
0.00
0.00
3,537,255.84
1,691,903.53
Aγνξά άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
293.47
-3,756.00
293.47
-3,756.00
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζη.(β) -58,834.22
-55,190.44
3,478,421.62
1,636,713.09
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
2,174,700.00
0.00
2,174,700.00
Έμνδα γηα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0.00
0.00
0.00
0.00
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
0.00
0.00
0.00
0.00
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
-296,883.93
-960,791.69
-296,883.93
-960,791.69
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
-43,638.72
-43,638.72
-43,638.72
-43,638.72
Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
0.00
0.00
0.00
0.00
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
-456,213.15
-1,555,738.43
-59,689.12
-1,019,011.52
Χξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
0.00
0.00
0.00
0.00
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
-796,735.80
-385,468.84
-400,211.77
151,258.07
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ)
-534,219.76
-209,412.14
-131,747.05
-295,388.09
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 3,497,392.88
2,388,226.26
527,960.98
542,280.86
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο
2,963,173.11
2,178,814.12
396,213.93
246,892.77
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