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Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010
(∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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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4. ΒΛΑΣΕΡΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
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Τύπος έκθεσης ελέγχου :
Με σύµφωνη γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2010

31.12.2009

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

30.256.295,50

30.508.122,46

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

2.163.320,44

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

23.564.786,26

Απαιτήσεις από πελάτες

Αποθέµατα

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφ/ντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

2.214.920,18

6. ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31.12.2010

2.160.564,70

1.744.353,44

31.12.2009

2.211.358,65

1.996.030,63

4.259.854,89

46.006.121,94

26.806.463,42

10.743.511,24

12.275.216,02

3.684.622,66

8.167.597,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.913.368,44

1.635.015,35

3.829.941,08

0,00

160.889,34

1.635.015,35
860.509,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

69.641.281,88

54.723.069,97

53.756.552,08

41.676.975,07

Μετοχικό κεφάλαιο

16.204.554,00

9.630.679,32

16.204.554,00

9.630.679,32

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

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

18.980.834,20

12.011.578,86

11.190.501,86

120.140,09

-32.911,11

0,00

35.185.388,20

35.305.528,29

21.368.839,16
3.393.231,00

1.048.642,17

8.525.041,26

0,00

34.335.753,59

69.641.281,88

21.642.258,18

21.609.347,08

27.395.055,86

27.395.055,86

6.824.995,34

16.455.674,66

0,00

16.455.674,66

21.238.421,65

21.368.839,16

21.238.421,65

1.501.452,65

1.048.642,17

1.501.452,65

65.138,00

10.308.710,59

0,00

33.113.722,89

54.723.069,97

3.387.299,00

556.715,89
0,00

26.361.496,22

53.756.552,08

63.436,00

2.417.990,11

α) Έσοδα

Όµιλος

31.12.2010

1.985.176,09

β) Έξοδα

0,00

γ) Απαιτήσεις

782.124,03

δ) Υποχρεώσεις

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

Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ.

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης

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

0,00

Εταιρία

31.12.2010

1.985.176,09

0,00

782.124,03

75.000,00

287.839,84

287.839,84

15.000,00

15.000,00

805.477,67
0,00

0,00

547.138,67
0,00

0,00

Συνεχιζόµενες

Κύκλος εργασιών

∆ιακοπείσες

δραστηριότητες δραστηριότητες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Συνεχιζόµενες

Σύνολο

2.694.649,76

690.644.290,06

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

7.379.281,74

-2.629.548,64

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

4.969.598,81

-2.825.734,48

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

16.409.455,22

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

6.723.115,60

- Ιδιοκτήτες µητρικής

4.417.032,28

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

552.566,53

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

-37.195,13

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

4.932.403,68

- Ιδιοκτήτες µητρικής

4.386.732,01

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

545.671,67

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

0,00

41.676.975,07

01.01 - 31.12.2010

687.949.640,30

25.221.300,41

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 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης
2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 2.1 της Ετήσιας 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 € 37.299,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η εταιρεία για
αποζηµίωση προσωπικού .Η µητρική εταιρία «Centric Πολυµέσα ΑΕ», δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για τις
ανέλεγκτες χρήσεις 2008-2010, 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 3.27 της Ετήσιας 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 € -37.195,31 και €
4.935,06 για την προηγούµενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχεται
σε 20 άτοµα για τον Όµιλο και 15 άτοµα για την Εταιρία. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου
ανερχόταν σε 30 άτοµα και για την Εταιρία σε 25 άτοµα. 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 69.522,02 για την Εταιρία και για τον Όµιλο. 9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε τον
µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών. 10. Αναφορικά µε την δέκατη πέµπτη (6/1/2011 -10/1/2011) και δέκατη έκτη (6/3/2011-10/3/2011)
περίοδο µετατροπής του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, κανένας Οµολογιούχος δεν άσκησε το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών του
σε µετοχές. 11. 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. 12. 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. 13. Την 5/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών το από 29/10/2010 πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας, µε το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 6.573.874,68 €, δια
της εισφοράς 396.907 µετοχών της εταιρείας «CD MEDIA AE» οι οποίες καλύπτουν ποσό αύξησης 3.846.601,80 € και 29.904 µετοχών της
εταιρείας “USMAR Management Ltd» οι οποίες καλύπτουν ποσό αύξησης 2.727.272,88 €, που εγκρίθηκε µε την Κ2-8397/22.09.2010
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
ανέρχεται στο ποσό των € 16.204.554 και διαιρείται σε 45.012.650 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,36 ανά
µετοχή. Οι οικονοµικές καταστάσεις τον εν λόγω εταιρειών ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
οµίλου µε την µέθοδο της καθαρής θέσης . 14. Η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 28/3/2011 ενέκρινε όπως:
α) τροποποιηθεί η αρχική σύµβαση του οµολογιακού δανείου καθιστώντας υποχρεωτική τη µετατροπή των οµολογιών σε µετοχές της
Εταιρίας β) ηµεροµηνία της ανωτέρω εκτεθείσας µετατροπής για το σύνολο των Οµολογιών σε µετοχές της Εταιρίας οριστεί η 30.4.2011 γ)
τιµή µετατροπής των Οµολογιών σε µετοχές της Εταιρίας οριστεί το ποσό των 0,36 ΕΥΡΩ/µετοχή και δ) σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν.
2190/1920 την κτήση από την Εταιρία κατ’ ανώτατο όριο 3.600.000 ίδιων µετοχών µε κατώτατη αξία απόκτησης 0,30 ΕΥΡΩ/µετοχή, ενώ ως
ανώτατη αξία απόκτησης ορίστηκε το ποσό των 3 ΕΥΡΩ/µετοχή. Η εν λόγω έγκριση χορηγήθηκε για διάρκεια 24 µηνών. 15. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του στις 15/3/2011 αποφάσισε την αναστολή της άσκησης της δραστηριότητας της Εταιρίας
του εµπορίου και διανοµής προϊόντων ψηφιακού περιεχοµένου. Η διαδικασία τροποποίησης του τρόπου δραστηριοποίησης της Εταιρίας
στον τοµέα εµπορίας πολυµέσων και έµµεσης πλέον δραστηριοποίησης µέσω της συµµετοχής αυτής σε άλλες εταιρίες είχε αποφασιστεί κατά
την από 17.2.2010 συνεδρίαση του ∆Σ της Εταιρίας και ολοκληρωνόταν σταδιακά. Σηµειώνεται ότι δεν προκύπτει καµία δυσµενής επίδραση
στην εξέλιξη των εργασιών του οµίλου όπως και ότι η επίπτωση της αναστελλόµενης δραστηριότητας στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων
του οµίλου είναι εντελώς ασήµαντη. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας εµφανίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις ως διακοπείσα δραστηριότητα. 16. Την 25.3.2011 απεβίωσε ο κ. Λεωνίδας Κοντογιάννης, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ και µέλος
της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. Η διοίκηση της Εταιρίας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση της κενωθείσης
θέσης στο ∆Σ και την Επιτροπή Ελέγχου αυτής σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της. 17. 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 µειώσει την Καθαρή θέση
της Εταιρίας και του Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 31.12.2010 ανέρχονταν σε ποσό € 358.731,66. 18. 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:
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

2. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

-2.762.333,01
-2.825.734,48
0,00

0,00

758.563.313,07

4.749.733,10

8.958.825,95

-404.128,02

8.554.697,93

2.143.864,33

6.036.955,31

-638.095,16

5.398.860,15

16.476.138,49

3.960.782,59
1.591.297,80
552.566,53
-37.195,13

01.01 - 31.12.2010
∆ιακοπείσες

5.122.525,98

και επενδυτικών αποτελεσµάτων

-1.967.818,71

-2.629.548,64

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

1.782.983,20

-2.825.734,48

- Ιδιοκτήτες µητρικής

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

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

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

1.782.983,20

0,00

0,00

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)

-2.825.734,48

0,00

0,00

-638.095,16
0,00

0,00

4.711.945,86
686.914,29
4.395,06

0,00

689.067,87

-638.095,16

9.220.870,17

-278.908,77

4.714.187,34

0,1841

8.941.961,40

01.01 - 31.12.2009
∆ιακοπείσες

δραστηριότητες δραστηριότητες

Σύνολο

0,00

6.248.362,14

6.248.362,14

-4.597.367,34

-2.041.461,34

-404.128,02

-2.445.589,36

-1.042.751,28

859.676,77

-638.095,16

221.581,61

66.683,27

-979.349,81

0,00

859.676,77

-1.042.751,28

859.676,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.610,29

-620.321,92

-638.095,16

0,00

0,00

-2.825.734,48

-1.042.751,28

859.676,77

-638.095,16

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.825.734,48

7.481.996,93

5.403.255,21

0,00

1.782.983,20

16.868.161,64

-638.095,16

1.782.983,20

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

-2.762.333,01

-620.321,92

-0,0249

Συνεχιζόµενες

Σύνολο

1.000.610,29

0,2091

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

2.694.649,76

66.683,27

5.352.282,50

0,0532

2.694.649,76

1.782.983,20

4.395,06

1.560.997,53

0,00

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

686.914,29

689.067,87

-2.504.329,39

0,00

5.350.041,02

545.671,67

δραστηριότητες δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών

8.102.318,85

0,00

7.626.855,37

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

15.867.551,35

6.041.350,37

-0,0945

Σύνολο

6.248.362,14

2.106.669,20

-2.825.734,48

∆ιακοπείσες

752.314.950,93

-2.825.734,48

0,1477

Συνεχιζόµενες

Κύκλος εργασιών

66.683,27

01.01 - 31.12.2009

δραστηριότητες δραστηριότητες

-1.042.751,28

859.676,77

-638.095,16

1.000.610,29

239.354,85

221.581,61

0,00

0,00

221.581,61

221.581,61

0,00

0,0596

-0,0945

-0,0349

0,0336

-0,0249

0,0087

-1.721.777,20

-2.504.329,39

-4.226.106,59

-1.781.344,13

-278.908,77

-2.060.252,90

0,0000

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31.12.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)

21.609.347,08

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

11.986.364,83

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών
Λοιπά Αποθεµατικά

Επιδράσεις από µεταβολές θυγατρικών

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης Χρήσης (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)

2.106.669,20

31.12.2009

16.455.674,66

2.822.967,28

11.986.364,83

-457.438,42

-1.756.952,41

55.456,77
35.305.528,28

0,00

5.128,83

Λειτουργικές δραστηριότητες

-1.042.751,28

31.12.2009

14.221.717,27

221.581,61

2.822.967,28

-59.689,12

-1.019.011,52

208.420,02

55.456,77

208.420,02

21.609.347,08

27.395.055,86

16.455.674,66

0,00

0,00

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

Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31.12.2010

14.931.656,97

5.403.255,21

0,0022

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

0,00

0,00

0,00

0,00

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009
6.723.115,60

8.102.318,85

Αποσβέσεις

247.573,63

262.044,22

246.041,50

260.117,21

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

-109.679,65

759.412,05

0,00

856.668,23

-4.513.416,33

-3.757.689,55

-3.982.141,91

-1.062.591,21

-1.214.375,55

-301.139,92

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-1.015.285,45

-843.475,71

-1.015.256,45

-843.518,92

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

4.738.977,47

-699.890,69

4.738.977,47

-699.890,69

Αποτελέσµατα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Συναλλαγµατικές διαφορές

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

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

Καταβεβληµένοι φόροι

-2.762.333,01

-3.741,61

25.456,86

-2.089.425,25

-620.321,92

4.257,97

1.477.477,67

-179.701,34

1.782.983,20

-2.762.333,01

0,00

762.614,42

-56.354,55

0,00

859.676,77

-620.321,92

0,00

856.551,44

-73.615,30

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.531.928,72

7.296.786,06

-2.031.119,29

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

-2.360.000,00

-2.500,00

-2.360.000,00

-2.500,00

0,00

4.513.416,33

3.757.689,55

-2.493.334,90

-6.132.904,49

2.020.081,43

3.622.285,06

0,00

2.174.700,00

0,00

2.174.700,00

-457.438,42

-1.756.952,41

-59.689,12

-1.019.011,52

-438.925,15

683.225,94

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Μερίσµατα εισπραχθέντα

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

0,00

-5.997.500,00

-133.334,90

-132.904,49

0,00

Εξοφλήσεις δανείων

-203.225,03

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

-176.011,00

Μερίσµατα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
Μοσχάτο, 29 Μαρτίου 2011

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

-836.674,45

0,00

-133.334,90

526.512,35

-203.225,03

-998.974,89

-176.011,00

-54.714,95

-798.080,63

1.109.166,61

-449.963,01

2.699.312,25

3.497.392,88

77.997,97

3.497.392,88

2.388.226,26

527.960,98

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

-4.319.830,88

0,00

-132.904,49

526.512,35

-998.974,89
-14.319,88

542.280,86

527.960,98

