
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως 1. ΟΝΤΟΝΙ Φ. ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 
∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.centric.gr 2. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των  3. ΒΛΑΣΕΡΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),
 ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 28 Νοεµβρίου 2012  4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΚΑΛΥΨΩ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 

5. ΒΟΤΣΙΚΑΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ Γ. ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 01.01- 01.01- 01.07- 01.07-
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.935.658,14 2.030.997,27 1.933.847,47 2.028.867,49 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.944.573,07 30.066.423,60 1.432.344,67 1.554.547,93 Κύκλος εργασιών 364.374.977,00 422.375.531,15 109.352.733,00 132.820.587,73
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.191.673,48 10.020.987,08 32.763.734,30 32.853.764,28 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 6.894.999,00 9.378.264,15 1.868.024,00 2.732.970,73
Απαιτήσεις από πελάτες 5.437.098,21 6.217.863,34 1.318.999,58 1.468.359,06
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.747.319,83 2.545.031,71 1.715.889,44 1.352.648,38
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.256.322,72 50.881.303,00 39.164.815,46 39.258.187,14 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 3.725.803,24 2.002.511,36 1.034.712,64 1.199.094,77
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 2.942.207,39 839.871,89 809.977,18 699.665,03
Μετοχικό κεφάλαιο 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 8.528.596,19 5.886.600,89 -1.208.214,24 -1.481.815,29  - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.592.408,30 271.894,20 704.012,94 487.870,93
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 44.933.166,35 42.291.171,05 35.196.355,92 34.922.754,87  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 349.799,09 567.977,69 105.964,24 211.794,09
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 353.067,39 342.523,26 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 33.256,53 -62,32 32.086,31 2.759,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 45.286.233,74 42.633.694,31 35.196.355,92 34.922.754,87 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 2.975.463,92 839.809,57 842.063,49 702.424,79
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.540.476,85 1.595.874,90 1.540.476,85 1.595.874,90  - Ιδιοκτήτες µητρικής 2.592.408,30 271.831,88 704.012,94 483.735,83
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.854.181,06 1.815.772,54 1.979.450,46 1.815.151,54  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 383.055,62 567.977,69 138.050,55 218.688,95
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 71.509,45 70.543,64 71.509,45 70.543,64 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.503.921,62 4.765.417,62 377.022,78 853.862,19  µετοχή - βασικά (σε €) 0,0171 0,0012 0,0046 0,0022
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.970.088,98 8.247.608,70 3.968.459,54 4.335.432,27 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 51.256.322,72 50.881.303,00 39.164.815,46 39.258.187,14 επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων 3.780.331,86 2.911.912,22 943.615,65 1.246.159,68

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε € 01.01- 01.01- 01.07- 01.07-
30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 34077/06/Β/95/33   -   Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 30η Σεπτεµβρίου 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)    Ποσά εκφρασµένα σε €

876.400,95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.556.084,79 2.659.741,52

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 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.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.161.400,49

30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011
01.01- 01.01- 01.01- 01.01- Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2012 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 3.725.803,24 2.002.511,36 437.028,72 934.800,27
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 224.247,07 252.170,70 223.507,82 251.295,94 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 437.028,72 934.800,27 20.642,13 660.901,67
Προβλέψεις 41.889,26 59.849,92 41.889,26 59.849,92 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 275.395,60 582.717,81 -37.387,91 473.553,95
Συναλλαγµατικές διαφορές 7.419,38 -4.866,05 0,00 22,01  - Ιδιοκτήτες µητρικής 275.395,60 582.717,81 -37.387,91 473.553,95
Αποτ/τα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστ. 11.659,55 389.457,60 -1.521.402,00 -3.196.000,05  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36.322,77 590.388,98 36.322,77 590.388,98 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 275.395,60 582.717,81 -37.387,91 473.553,95
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  - Ιδιοκτήτες µητρικής 275.395,60 582.717,81 -37.387,91 473.553,95
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -277.134,96 -560.745,90 176.638,21 -522.798,26  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -146.920,65 -1.686.381,97 -73.869,33 -260.841,83 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά 
Μείον:  µετοχή - βασικά (σε €) 0,0018 0,0026 -0,0002 0,0021
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -36.460,52 -572.880,08 -36.322,77 -590.388,98 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
Καταβεβληµένοι φόροι -1.846.128,78 -1.803.578,80 -426.101,32 0,00 επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων -846.243,51 -1.425.343,11 -316.554,38 -457.157,67
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτ/κές δραστ/τες (α) 1.740.696,36 -1.334.074,26 -1.142.308,64 -2.733.672,00
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -6.284,54 -14.364,74 -6.284,54 -14.364,74
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 1.746.000,00 3.132.789,79
∆άνεια που δίδονται σε τρίτους 0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00
Aγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -325.577,00 -3.292,00 -325.577,00 -3.292,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτ.  δραστ/τες (β) -331.861,54 -117.656,74 1.414.138,46 3.015.133,05
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων -4.631,38 -225.342,68 -4.631,38 -225.342,68
Εξοφλ. υποχρεώσεων από χρηµατοδοτ.µισθώσεις (χρεολύσια) -49.800,86 -64.718,04 -49.800,86 -64.718,04
Αγορά ιδίων µετοχών -1.794,55 -15.800,00 -1.794,55 -15.800,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -339.254,95 -517.892,08 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/τικές δραστ/τες (γ) -395.481,74 -823.752,80 -56.226,79 -305.860,72
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
 και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.013.353,08 -2.275.483,80 215.603,03 -24.399,67
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.230.112,20 2.699.312,24 38.650,87 77.997,97
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.243.465,29 423.828,45 254.253,90 53.598,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  Όµιλος Εταιρία

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 30.09.2012 30.09.2011 30.09.2012 30.09.2011 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01.01 - 30.09.2012 01.01 - 30.09.2012
 περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 42.633.694,31 35.305.528,29 34.922.754,87 27.395.055,86 α) Έσοδα 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά β) Έξοδα 0,00 0,00
 από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.975.463,92 839.809,57 275.395,60 582.717,81 γ) Απαιτήσεις 0,00 0,00
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 20.200.016,16 0,00 20.200.016,16 δ) Υποχρεώσεις 0,00 50.759,61
∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -339.254,95 -517.892,08 0,00 0,00 ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης:
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών -1.794,55 -15.800,00 -1.794,55 -15.800,00    Βραχυπρόθεσµες παροχές διευθυντικών στελεχών 118.896,90 118.896,90
Λοιπά Αποθεµατικά 0,00 -229.241,02 0,00 -229.241,02    Αµοιβές εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 158.690,48 103.313,48
Επιδράσεις από µεταβολές συνδεδεµένων εταιρειών 18.125,01 0,00 0,00 0,00    Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 475.274,48 475.274,48
 περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστοιχα) 45.286.233,74 55.582.420,92 35.196.355,92 47.932.748,82 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00

-383.515,36 -541.628,91

Μοσχάτο, 28 Νοεµβρίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-1.069.751,33
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.676.639,05

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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 της περιόδου 01.01 - 30.09.2012,
παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 5 της ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές
αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2011. 3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και της
Εταιρείας. 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 € 44.495,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η Εταιρία
για αποζηµίωση προσωπικού. ∆εν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για την ανέλεγκτη χρήση 2010 της µητρικής
εταιρίας «Centric Συµµετοχών ΑΕ» και τις λοιπές εταιρείες του οµίλου, για τους λόγους που παρατίθενται στη σηµείωση 14 των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στη
σηµείωση 19 αντίστοιχα. Οι προβλέψεις ποσού € 147.809,70 αφορά αναλογούν φόρο εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο 01.01 -
30.09.2012. 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 € 33.265,53 και € -62,32 για την προηγούµενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο
αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 ανέρχεται σε 19 άτοµα για τον Όµιλο και 15 άτοµα για την Εταιρία.
Την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου ανερχόταν σε 20 άτοµα και για την Εταιρία σε
15 άτοµα. 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των €
6.284,54 για την Εταιρία και για τον Όµιλο. 9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών. 10.
Την 26/7/2012 ολοκληρώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρίας «CD Media SA», µε κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης
και καταβολή µετρητών. Η Centric Συµµετοχών ΑΕ συµµετείχε µόνο στην πρώτη αύξηση µε κεφαλαιοποίηση δανειακής απαίτησης ποσού
100 χιλ € (βλέπε σηµείωση 6), µε αποτέλεσµα το ποσοστό στο κεφάλαιο της πρώτης, µετά την ολοκλήρωση της συνολικής αύξησης, να
µειωθεί στο 16,23%. 11. 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 ∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά
στοιχεία του Οµίλου. 12. Την 30/09/2012 η Εταιρία κατέχει 916.890 ίδιες µετοχές µε µέση τιµή € 1,8922 συνολικής αξίας € 1.734.901,29,
ποσό το οποίο έχει µειώσει την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 30/09/2012 ανέρχονταν σε ποσό €
137.533,50.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ροδόλφος Οντόνι

Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ
Ιωάννης Καποδίστριας 

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια
Μαρία Αρβανίτη 137.533,50.Ροδόλφος Οντόνι

ΑΡ. ∆ΙΑΒ. ΑΑ 3653858
Ιωάννης Καποδίστριας 
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Μαρία Αρβανίτη
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