
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : 1. ΟΝΤΟΝΙ Φ. ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

www.centric.gr 2. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 30 Μαρτίου 2012 3. ΒΛΑΣΕΡΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Νόµιµος ελεγκτής : 4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΚΑΛΥΨΩ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Ελεγκτική εταιρία : 5. ΒΟΤΣΙΚΑΣ Β. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Τύπος έκθεσης ελέγχου : 6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ Γ. ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.030.997,27 2.163.320,44 2.028.867,49 2.160.564,70
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30.066.423,60 30.256.295,50 1.554.547,93 1.744.353,44
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.020.987,08 23.564.786,26 32.853.764,28 46.006.121,94 Κύκλος εργασιών 567.041.187,00 0,00 567.041.187,00 687.949.640,30 2.694.649,76 690.644.290,06
Απαιτήσεις από πελάτες 6.217.863,34 8.525.046,83 1.468.359,06 1.466.158,25 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 12.802.744,00 0,00 12.802.744,00 16.409.455,22 66.683,27 16.476.138,49
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.545.031,71 5.131.832,85 1.352.648,38 2.379.353,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.881.303,00 69.641.281,88 39.258.187,14 53.756.552,08
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -10.643.790,51 0,00 -10.643.790,51 6.723.115,60 -2.762.333,01 3.960.782,59
Μετοχικό κεφάλαιο 36.404.570,16 16.204.554,00 36.404.570,16 16.204.554,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -12.022.911,75 0,00 -12.022.911,75 4.969.598,81 -2.825.734,48 2.143.864,33
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 5.886.600,89 18.980.834,20 -1.481.815,29 11.190.501,86  - Ιδιοκτήτες µητρικής -12.821.433,81 0,00 -12.821.433,81 4.417.032,28 -2.825.734,48 1.591.297,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 42.291.171,05 35.185.388,20 34.922.754,87 27.395.055,86  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 798.522,06 0,00 798.522,06 552.566,53 0,00 552.566,53
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 342.523,26 120.140,09 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -27.724,57 0,00 -27.724,57 -37.195,13 0,00 -37.195,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 42.633.694,31 35.305.528,29 34.922.754,87 27.395.055,86 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -12.050.636,32 0,00 -12.050.636,32 4.932.403,68 -2.825.734,48 2.106.669,20
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.595.874,90 21.368.839,16 1.595.874,90 21.368.839,16  - Ιδιοκτήτες µητρικής -12.821.467,71 0,00 -12.821.467,71 4.386.732,01 -2.825.734,48 1.560.997,53
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.815.772,54 3.393.231,00 1.815.151,54 3.387.299,00  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 770.831,39 0,00 770.831,39 545.671,67 0,00 545.671,67
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 70.543,64 1.048.642,17 70.543,64 1.048.642,17 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,1583 0,0000 -0,1583 0,1477 -0,0945 0,0532
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.765.417,62 8.525.041,26 853.862,19 556.715,89 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8.247.608,70 34.335.753,59 4.335.432,27 26.361.496,22 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.230.610,10 0,00 3.230.610,10 7.626.855,37 -2.504.329,39 5.122.525,98

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694.649,76 2.694.649,76
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 66.683,27 66.683,27

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -11.483.589,98 0,00 -11.483.589,98 1.782.983,20 -2.762.333,01 -979.349,81
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -12.427.276,13 0,00 -12.427.276,13 1.782.983,20 -2.825.734,48 -1.042.751,28
 - Ιδιοκτήτες µητρικής -12.427.276,13 0,00 -12.427.276,13 1.782.983,20 -2.825.734,48 -1.042.751,28
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -12.427.276,13 0,00 -12.427.276,13 1.782.983,20 -2.825.734,48 -1.042.751,28
 - Ιδιοκτήτες µητρικής -12.427.276,13 0,00 -12.427.276,13 1.782.983,20 -2.825.734,48 -1.042.751,28

Ευάγγελος Παγώνης (ΑΜ. ΣΟΕΛ : 14211)
Baker Tilly Hellas AE (ΑΜ. ΣΟΕΛ : 148)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)    Ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €
Με σύµφωνη γνώµη

01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες
∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

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

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011
(∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως
∆ιεύθυνση διαδικτύου :

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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Σύνολο

4.749.733,10
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 2.893.527,91 0,00 2.893.527,91 7.379.281,74 -2.629.548,64

0,00

53.756.552,08 01.01 - 31.12.2011

-3.364.537,19

01.01 - 31.12.2010
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες
∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 50.881.303,00 69.641.281,88 39.258.187,14

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -3.364.537,19

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-1.967.818,71 -2.629.548,64 -4.597.367,34

1. H ∆ιοίκηση της Εταιρίας στα πλαίσια των ετησίων ελέγχων για τυχόν αποµείωση της αξίας των επενδύσεών της και λαµβανοµένων των
δυσχερών οικονοµικών συνθηκών της ελληνικής οικονοµίας έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι αποµείωσης της αξίας των συµµετοχών στις
συγγενείς εταιρίες CD Media ΑΕ και USMAR Management Ltd. Βάσει της αποτίµησης της τρέχουσας αξίας της εταιρίας CD Media ΑΕ
πρόεκυψε ανάγκη αποµείωσης ύψους € 8,6 εκ. ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση της εταιρίας USMAR Μanagement Ltd το ύψος αποµείωσης
ανήλθε σε € 3,3 εκ. Το σύνολο της ζηµιάς αποµείωσης (ποσό € 11,9 εκ), περιλαµβάνεται στο κονδύλι "Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά
Αποτελέσµατα" της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρίας. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στις σηµειώσεις 3.5 και
3.21 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. Σηµειώνεται ότι, οι ζηµιές που προέκυψαν από την αποµείωση της αξίας των εν λόγω συµµετοχών
είναι έκτακτες και δεν επιβαρύνουν το λειτουργικό αποτέλεσµά του Οµίλου και της Εταιρίας. 2. Με την από 27/3/2012 συνεδρίαση του ∆.Σ. της
Εταιρίας αποφασίστηκε όπως ρυθµιστεί η απαίτηση της Εταιρίας από τα µέλη του ∆.Σ, το προσωπικό και τους συνεργάτες τόσο της Εταιρίας
όσο και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών και η οποία αφορούσε την παροχή πιστώσεων από την Εταιρία προς τους δικαιούχους για τη
συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών. Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής: α) Για τα µέλη του ∆.Σ. και
τα διευθυντικά στελέχη η αποπληρωµή της οφειλής να λάβει χώρα σε οκτώ (8) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις β) Για τους λοιπούς δικαιούχους
αποφασίστηκε ότι λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, η απόκτηση από την Εταιρία των µετοχών τους από την άσκηση των
∆ικαιωµάτων Προαίρεσης σε τιµή € 0,30/µτχ µε ταυτόχρονη διαγραφή της απαίτησης. Ειδικότερα, θα αγορασθούν 1.307.998 µετοχές  - Ιδιοκτήτες µητρικής -12.427.276,13 0,00 -12.427.276,13 1.782.983,20 -2.825.734,48 -1.042.751,28

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,1534 0,0000 -0,1534 0,0596 -0,0945 -0,0349
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -3.028.669,73 0,00 -3.028.669,73 -1.721.777,20 -2.504.329,39 -4.226.106,59
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000

01.01- 01.01- 01.01- 01.01-
Λειτουργικές δραστηριότητες  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -10.643.790,51 6.723.115,60 -11.483.589,98 1.782.983,20
Αποτελέσµατα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 -2.762.333,01 0,00 -2.762.333,01
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 337.082,19 247.573,63 335.867,46 246.041,50
Προβλέψεις 1.162.116,03 0,00 1.162.116,03 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές -10.782,12 -3.741,61 22,01 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 11.206.132,52 -109.679,65 6.400.719,63 -4.513.416,33
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 609.369,30 759.412,05 609.369,30 762.614,42
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.700.626,06 -3.982.141,91 -634.336,06 -1.214.375,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -4.596.120,47 25.456,86 -531.473,13 -56.354,55
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -629.422,45 -1.015.285,45 -609.369,30 -1.015.256,45

Όµιλος Εταιρία Καταβεβληµένοι φόροι -1.853.134,56 -2.089.425,25 0,00 0,00
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2011 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 4.738.977,47 0,00 4.738.977,47
α) Έσοδα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.717.924,02 2.531.928,72 -4.750.674,04 -2.031.119,29
β) Έξοδα 0,00 0,00 Επενδυτικές δραστηριότητες
γ) Απαιτήσεις 115.033,55 115.033,55 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 -2.360.000,00 0,00 -2.360.000,00
δ) Υποχρεώσεις 0,00 50.759,61 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -14.364,74 0,00 -14.364,74 0,00
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης: Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.509.210,29 0,00 5.395.640,47 4.513.416,33
   Βραχυπρόθεσµες παροχές διευθυντικών στελεχών 275.091,65 275.091,65 ∆άνεια που δίδονται σε τρίτους -100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00
   Αµοιβές εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 558.518,95 322.038,95 Aγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -3.086,00 0,00 -3.086,00 0,00
   Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 15.000,00 15.000,00 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -133.334,90 0,00 -133.334,90
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 748.665,51 748.665,51 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.391.759,55 -2.493.334,90 5.278.189,73 2.020.081,43
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων -487.734,83 -203.225,03 -487.734,83 -203.225,03
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -63.327,96 0,00 -63.327,96 0,00
Αγορά ιδίων µετοχών -15.800,00 0,00 -15.800,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -576.172,79 -457.438,42 0,00 -59.689,12
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -176.011,00 0,00 -176.011,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.143.035,58 -836.674,45 -566.862,79 -438.925,15
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.469.200,04 -798.080,63 -39.347,10 -449.963,01
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.230.112,20 2.699.312,25 38.650,87 77.997,97

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 35.305.528,28 21.609.347,08 27.395.055,86 16.455.674,66
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους  (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -12.050.636,32 2.106.669,20 -12.427.276,13 -1.042.751,28
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 19.961.045,07 11.986.364,83 19.961.045,07 11.986.364,83
∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -576.172,79 -457.438,42 0,00 -59.689,12
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών -15.800,00 0,00 -15.800,00 0,00
Λοιπά Αποθεµατικά 9.730,07 55.456,77 9.730,07 55.456,77
Επιδράσεις από µεταβολές θυγατρικών 0,00 5.128,83 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 42.633.694,31 35.305.528,29 34.922.754,87 27.395.055,86

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Μοσχάτο, 30 Μαρτίου 2012

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

∆ικαιωµάτων Προαίρεσης σε τιµή € 0,30/µτχ µε ταυτόχρονη διαγραφή της απαίτησης. Ειδικότερα, θα αγορασθούν 1.307.998 µετοχές
συνολικής αξίας κτήσης € 1.438.797,80. Λόγω του ανωτέρω γεγονότος σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης των εν λόγω απαιτήσεων,
συνολικού ποσού € 1.114.792,11 εις βάρος των αποτελεσµάτων της τρέχουσας περιόδου. Το σύνολο της πρόβλεψης αποµείωσης
περιλαµβάνεται στο κονδύλι "Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα" της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήµατος του Οµίλου και της
Εταιρίας. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σηµείωση 3.21 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 3. 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 ετήσιες
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 1/1 - 31/12/2011 παρατίθεται αναλυτικά στη σηµείωση 2.4.1 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 4.
Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2010. 5. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των
παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας. 6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου. 7. Το ποσό των € 39.098,00 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 Πολυµέσα ΑΕ» και τις λοιπές εταιρίες του οµίλου, για τους λόγους που παρατίθενται
στην σηµείωση 3.19 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου
παρατίθενται στην σηµείωση 3.26 της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης. 8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον Όµιλο έχουν
επηρεαστεί για την τρέχουσα χρήση µε συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών σε ξένο νόµισµα κατά ποσό € -27.724,57 και € -
37.195,13 για την προηγούµενη χρήση, αντίστοιχα. 9. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011 ανέρχεται σε
19 άτοµα για τον Όµιλο και 15 άτοµα για την Εταιρία. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου
ανερχόταν σε 20 άτοµα και για την Εταιρία σε 15 άτοµα. 10. Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 14.364,74 για την Εταιρία και για τον Όµιλο. 11. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε τον
µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών. 12. Στις 25/5/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (µε την υπ’ αριθµόν Κ2-4770)
το από 10/5/2011 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιήθηκε η κατά είκοσι εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες δεκαέξι
ευρώ και δεκαέξι λεπτά (20.200.016,16) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω µετατροπής 404 οµολογιών σε µετοχές µε τιµή
µετατροπής τριάντα έξι λεπτά (0,36) ανά µετοχή, µε την έκδοση πενήντα έξι εκατοµµυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι
(56.111.156) νέων ονοµαστικών µετοχών, αξίας µετατροπής εκάστης µετοχής 0,36 ευρώ και ονοµαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτά
(0,36) του ευρώ. 13. 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. 14. Η Εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προέβη σε αγορά 50.000 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας 15.800,00 €. Την
31/12/2011 η Εταιρία κατέχει 904.123 ίδιες µετοχές µε µέση τιµή € 1,9169 συνολικής αξίας € 1.733.106,74, ποσό το οποίο έχει µειώσει την καθαρή
θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 31/12/2011 ανέρχονταν σε ποσό € 153.700,91. 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. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας για την χρήση 2010 εµφανίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις ως διακοπείσα δραστηριότητα. 16. Για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία
προέβη σε ανακατάταξη κονδυλίων των καταστάσεων χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31/12/2010 και 31/3/2011, αναφορικά µε τα ποσά των δανείων
που έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό, τα µέλη του ∆Σ και τους συνεργάτες της Εταιρίας δυνάµει της από 29/12/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων της Εταιρίας και της από 1/7/2009 απόφασης του ∆Σ της, για την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης, των απαιτήσεων από
παρακρατούµενους φόρους και τις χρηµατικές διευκολύνσεις προς το προσωπικό.
Λόγω του παραπάνω γεγονότος, ποσό 2.218.464,41 € (για την 31/12/2010) και 2.214.248,31 € (για την 31/3/2011) αντίστοιχα, µεταφέρθηκε από το
κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στο κονδύλι «Προκαταβολές», το οποίο µετονοµάστηκε σε «Προκαταβολές και λοιπά
χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Η ανακατάταξη αυτή δεν επηρέασε τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα
µειοψηφίας, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής, για τη συγκρίσιµη
ενδιάµεση περίοδο και την προηγούµενη ετήσια οικονοµική χρήση. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σηµείωση 2.2 της Ετήσιας Οικονοµικής
Έκθεσης.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ροδόλφος Οντόνι
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