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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2010

31.12.2009

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

30.433.338,31

30.508.122,46

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

2.175.306,61

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

2.214.920,18

4.321.955,73

Αποθέµατα

38.245,82

Απαιτήσεις από πελάτες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

3.799.571,10
0,00

9.630.679,32

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

-90.309,96

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

21.365.816,86

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

52.175,50

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

8.423.976,80

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

3.829.941,08

1.974.569,64

39.729.704,87
9.630.679,32

6.301.272,10

860.509,18

0,00

41.676.975,07

9.630.679,32

6.824.995,34

21.642.258,18

15.931.951,42

16.455.674,66

15.931.951,42

16.455.674,66

0,00

0,00

21.238.421,65

21.365.816,86

21.238.421,65

1.501.452,65

1.550.206,70

1.501.452,65

33.113.722,89

55.936.660,05

0,00

1.635.015,35

21.609.347,08

0,00

31.392.175,86

38.245,82

54.723.069,97

10.308.710,59

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

8.167.597,84

65.138,00

1.550.206,70

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

26.806.463,42

-32.911,11

24.544.484,19

1.996.030,63

6.754.644,29

12.011.578,86

24.634.794,14

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)

2.211.358,65

26.868.564,26

9.630.679,32

15.004.114,82

1.920.308,31

4.259.854,89

0,00

55.936.660,05

2.173.372,55

31.12.2009

12.275.216,02

1.635.015,35

15.168.242,48

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

30.06.2010

54.723.069,97

50.883,50

830.846,39
0,00

23.797.753,45
39.729.704,87

63.436,00

2.417.990,11

41.676.975,07

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

30.06.2010

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)

30.06.2009

21.609.347,08

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από

φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών

16.455.674,66

3.319.971,02

3.846.812,01

-500.710,47

412.788,09

-421.510,27

-1.373.632,54

-59.689,12

-1.019.011,52

36.676,35

149.920,19

36.676,35

149.920,19

648.259,20

0,00

Λοιπά Αποθεµατικά

Επιδράσεις από µεταβολές θυγατρικών

0,00

0,00

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης Περιόδου
(30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα)

30.06.2009

14.931.656,97

0,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

30.06.2010

24.544.484,19

-28.842,56

18.174.173,27

0,00

0,00

0,00

15.931.951,42

14.221.717,27

648.259,20
0,00

0,00

14.413.673,23

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει
στο µετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης στις Ενδιάµεσες Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του A΄Εξαµήνου
2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2009. 3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας. 4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. 5. Το ποσό
των προβλέψεων που έχει σχηµατιστεί σωρευτικά µέχρι την 30.06.2010, αφορά Λοιπές Προβλέψεις ποσό 50.883,50 € το οποίο αφορά και τον Όµιλο και την
Εταιρία. Η µητρική εταιρία «Centric Πολυµέσα ΑΕ», δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 και 2009,
λόγω συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι σε πιθανό µελλοντικό φορολογικό έλεγχο από τις
αρµόδιες φορολογικές αρχές. Επίσης, για τις άλλες εταιρίες του Οµίλου δεν πιθανολογείται ότι θα έχουν πρόσθετους φόρους πέρα από τον εταιρικό φόρο.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 15 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης. 6. Τα
λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον Όµιλο έχουν επηρεαστεί για την τρέχουσα περίοδο µε συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών
σε ξένο νόµισµα κατά ποσό € -12.174,96 και € -18.702,19 για την προηγούµενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την
30η Ιουνίου 2010 ανέρχεται σε 21 άτοµα για τον Όµιλο και 16 άτοµα για την Εταιρία. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του
Οµίλου ανερχόταν σε 31 άτοµα και για την Εταιρία σε 27 άτοµα. 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 50.183,38 για τον Όµιλο και για την Εταιρία. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στην σηµείωση 4 της
Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης. 9. Αναφορικά µε την δωδέκατη περίοδο µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές η οποία ήταν από 6/7/2010 έως
10/7/2010 κανένας Οµολογιούχος δεν άσκησε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών του σε µετοχές. 10. Στις 25/6/2010 ωρίµασαν 211.500 δικαιώµατα
προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών της Εταιρίας, αντιστοιχούντα σε ισόποσο αριθµό µετοχών της Εταιρίας (τα "∆ικαιώµατα Προαίρεσης"). Οι δικαιούχοι
που είχαν οριστεί µε την από 23/6/2009 απόφαση του ∆Σ της Εταιρίας, δικαιούνταν να ασκήσουν τα ∆ικαιώµατα Προαίρεσης µεταξύ 1/7/2010 και 2/7/2010.
Ουδέν εκ των χορηγηθέντων ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης ασκήθηκε για την απόκτηση µετοχών της Εταιρίας από τους ορισθέντες δικαιούχους. Σύµφωνα µε
τους όρους του Προγράµµατος, τα ώριµα δικαιώµατα προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών της Εταιρίας που δεν ασκήθηκαν κατά την ως άνω
περιγραφόµενη περίοδο, θα µπορούν να ασκηθούν από τους δικαιούχους τους κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης που θα ωριµάσουν
το επόµενο έτος, κατά την ορισθείσα περίοδο άσκησης αυτών, ήτοι µεταξύ 4/7/2011 και 5/7/2011. Σηµειώνεται ότι, δικαιούχοι 37.667 εκ των ∆ικαιωµάτων
Προαίρεσης ήταν στελέχη της Εταιρίας που δεν απασχολούνται πλέον στην τελευταία και, εξ αυτού του λόγου, βάσει των όρων του Προγράµµατος δεν
δικαιούνται πλέον να ασκήσουν τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώµατα προαίρεσης για απόκτηση µετοχών της Εταιρίας. Οµοίως, έχουν απολέσει 37.666
δικαιώµατα προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών της Εταιρίας που θα ωριµάσουν στις 25/6/2011. 11. Η Εταιρία τον Μάρτιο του 2010 προέβη στην
ολοκλήρωση της αγοράς του 3% της εταιρίας µε την επωνυµία «CD MEDIA ΑΕ», έναντι ποσού € 1.470.549,08, το οποίο καταβλήθηκε δια
κεφαλαιοποιήσεως ισόποσης απαίτησης της Εταιρίας έναντι της «CD MEDIA ΑΕ». 12. Κατά την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων
της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 20/7/2010 αποφασίστηκε η ανάκληση της απόφασης της από 22/6/2009
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά και της σχετικής τροποποίησης του
Καταστατικού της. 13. Κατά τη συνέχιση της διακοπείσας από 20/7/2010 δεύτερης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
πουδιενεργήθηκε στις 22/7/2010 και στην οποία παραστάθηκαν µέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 41,19% του συνόλου των µετοχών και των
δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίσθηκαν τα εξής: 1) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε εισφορά σε είδος (µετοχών), διά
εκδόσεως νέων µετοχών υπέρ των κυρίων των εισφερόµενων µετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρίας. Συγκεκριµένα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: α) την αύξηση κατά ποσό € 3.846.601,8 µε έκδοση 10.685.005 νέων
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,36 και τιµή διάθεσης € 0,66 µε εισφορά σε είδος του 14% των µετοχών της CD MEDIA ΑΕ και β) την αύξηση
κατά ποσό € 2.727.272,9 µε έκδοση 7.575.758 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,36 και τιµή διάθεσης € 0,66 µε εισφορά σε είδος του
41,81% των µετοχών της USMAR MANAGEMENT LTD. Συνολικά αποφασίσθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας € 6.573.874,68 µε τη
έκδοση 18.260.763 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,36 έκαστη και τιµή διάθεσης € 0,66 ανά µετοχή, ήτοι το συνολικό ποσό της αύξησης
ανέρχεται στο ποσό των € 12.052.103,58. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το µετοχικό κεφάλαιο της CENTRIC θα ανέλθει σε στο ποσό των €
16.204.554,00 διαιρούµενο σε 45.012.650 µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,33 έκαστη. 2) την τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του Καταστατικού της
Εταιρίας. Αναφορικά µε την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι:
α) H Εταιρία έχει ήδη αποκτήσει το 3% των µετοχών της CD MEDIA A.E. όπως έχει αναφερθεί ενώ έχει συµφωνηθεί και η απόκτηση επιπλέον 3% µε
καταβολή µετρητών. Συνεπώς µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου η Εταιρία θα αποκτήσει αθροιστικά το 20% των
µετοχών της CD MEDIA A.E. και β) Πέραν του 41,81% των µετοχών της USMAR MANAGEMENT LTD που θα εισφερθεί, η Εταιρία έχει συµφωνήσει για την
απόκτηση επιπλέον 7,19% µε καταβολή µετρητών. Συνεπώς µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου η Εταιρία θα αποκτήσει
αθροιστικά το 49% των µετοχών της USMAR MANAGEMENT LTD. 14. Η Γενική Συνέλευση της 24/6/2010 ενέκρινε τη διάθεση αποτελεσµάτων της εταιρικής
χρήσης 01/01 – 31/12/2009 και τη διανοµή από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2009 ποσού € 59.689,12 το οποίο αντιστοιχεί σε µέρισµα ανά µετοχή ποσού €
0,0023. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, φόρος 10% και αποδόθηκε στους µετόχους, καθαρό µέρισµα
€ 0,00207 ανά µετοχή. 15. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του
Όµιλος
Εταιρία
∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

30.06.2010

α) Έσοδα

0,00

β) Έξοδα

0,00

γ) Απαιτήσεις

δ) Υποχρεώσεις

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης:
Βραχυπρόθεσµες παροχές διευθυντικών στελεχών
Αµοιβές εκτελεστικών µελών ∆.Σ.

Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ.

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης

0,00

0,00

3.839,51

143.716,52

143.716,52

0,00

329.792,99

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης

30.06.2010

0,00

0,00

746.362,21

0,00

0,00

212.027,99

0,00

746.362,21

0,00

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του
Οµίλου. 16. Η Εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατέχει 854.123 ίδιες µετοχές µε µέση τιµή € 2,0106 συνολικής αξίας € 1.717.306,74, ποσό
το οποίο έχει µείωσει την Καθαρή θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 30.06.2010 ανέρχονταν σε ποσό € 478.308,88.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ροδόλφος Οντόνι
ΑΡ. ∆ΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Μοσχάτο, 30 Αυγούστου 2010

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ
Ιωάννης Καποδίστριας
Α∆Τ Χ 575555

01.01 -

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια
Μαρία Αρβανίτη
Α∆Τ Τ 060044 - Αρ. Αδείας 8235 Α' Τάξης

30.06.2010

382.760.507,07

4.934.172,81

5.386.642,54

8.659.233,96

8.504.584,56

4.460.992,60

5.042.173,41

3.332.145,98

3.865.514,18

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

επενδυτικών αποτελεσµάτων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά

µετοχή - βασικά (σε €)

450.987,15

412.788,09

-18.702,17

0,00

0,00

355.054,28

3.319.971,02

3.846.812,01

3.019.467,63

3.500.921,80

0,1133

0,1436

300.503,39

345.890,22

5.100.188,16
5.568.202,92
Ο ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2010

01.04 -

30.06.2009

166.123.980,37

177.357.224,77

1.667.722,02

1.620.563,66

977.910,30

1.128.074,84

3.741.829,65

1.408.555,12

2.880.598,97

1.588.594,06

0,00

-500.710,47

-0,0187

0,0169

01.04 -

30.06.2010

873.512,30

-10.087,38

-872.086,92
-616.966,37

-593.375,84

67.264,50

143.558,07

-90.020,31

0,00

1.038.054,53

67.264,50

125.158,60

0,00

-1.368.934,69
-627.556,08
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

-10.123,83

967.786,47

412.788,09

412.788,09

0,00

-593.375,84

900.521,97

0,00

-500.710,47

984.516,77

0,00

-593.375,84

01.04 -

30.06.2009

1.013.778,79

173.006,41

-617.001,83

232.736,27

198.595,82

198.595,82
0,00

0,00

198.595,82

912.895,93

-593.375,84

198.595,82

0,0340

0,0403

-0,0222

0,0081

1.745.826,22

1.712.171,28

-795.065,92

-525.882,45

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-500.710,47

486.611,95

-808.156,27

-12.174,96

300.503,39

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

-531.757,90

2.680.889,37

412.788,09

910.645,80

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Α)+(Β)

94.844,60

-1.532.826,49

01.01 -

30.06.2009

-500.710,47

- Ιδιοκτήτες µητρικής

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

2.648.708,14

3.510.459,90

01.04 -

Κύκλος εργασιών

01.01 -

30.06.2010

3.031.642,59

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

01.01 -

30.06.2009

362.949.445,22

µετοχή - βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ευάγγελος Παγώνης
Baker Tilly Hellas AE
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

0,00

25.221.300,41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Νόµιµος ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

0,00

0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Αποτελέσµατα προ φόρων

(διακοπείσες δραστηριότητες)

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Συναλλαγµατικές διαφορές

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδος από πώληση παγίων

01.01 -

30.06.2010

4.460.992,60

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από

λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Αγορά διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικ. στοιχείων

0,00

166.015,35

181.560,38

163.891,80

180.600,19

22.774,72

9.757,71

-137,89

154.034,25

0,00

469.646,38

0,00

1.596.769,53

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές

154.034,25

159.420,19
0,00

0,00

-1.472.255,84

-1.603.634,28

0,00

0,00

0,00

345.538,25

471.658,34

345.285,98

-2.229.836,33

17.632,53

1.596.769,53

193.124,84

-1.727.001,92

1.303.745,27

-422.494,27

-345.538,25

-422.513,27

-345.285,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.373.812,73

-1.958.006,33

1.618.696,00

-1.555.834,19

-1.268.359,79

0,00

-20,00

0,00

-50.183,38

-42.004,97

0,00

-118.021,29

0,00

0,00

0,00

0,00

επενδυτικές δραστηριότητες (β)

159.420,19

-4.242.940,98

-1.917.323,17

Μερίσµατα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

450.987,15

0,00

0,00

Aγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

-531.757,90

01.01 -

30.06.2009

0,00

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων

5.042.173,41

01.01 -

30.06.2010

0,00

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

01.01 -

30.06.2009

0,00

-190.693,43

0,00

0,00

17.632,53

1.109.944,95

0,00

0,00

-50.183,38

-42.004,97

0,00

-118.021,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1.472.255,84

0,00

0,00

0,00

1.603.634,28

293,47

-4.656,00

-49.889,91

-164.682,26

1.422.365,93

1.438.952,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.642,91

0,00

0,00

0,00

293,47

0,00

0,00

0,00

0,00

-890.932,52

170.642,91

-4.656,00

0,00

0,00

0,00

-890.932,52

µισθώσεις (χρεολύσια)

-43.638,72

-63.595,44

-43.638,72

-63.595,44

Μερίσµατα πληρωθέντα

-361.821,15

-1.422.846,45

0,00

-1.019.011,52

-234.816,96

-2.377.374,41

127.004,19

-1.973.539,48

831.756,06

-408.636,21

1.084.108,54

3.219.982,32

119.324,77

1.626.389,40

Αγορά ιδίων µετοχών

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

0,00

0,00

και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

-1.553.066,66

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

1.944.326,22

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

3.497.392,88

0,00

0,00

2.388.226,26

0,00

0,00

527.960,98

0,00

0,00

542.280,86

