CENTRIC ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Αρικμόσ Γ.Ε.ΜΗ: 112604508000 (Αρικμόσ Μ.Α.Ε: 34077/06/Β/95/33)
Μακρυγιάννθ 20, 18344, Μοςχάτο
τοιχεία και Πλθροφορίεσ χριςθσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012
(Δθμοςιευμζνα βάςει του κ.ν. 2190/1920, άρκρο 135 για τισ επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά τα ΔΡΧΑ)
Τα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ "CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ". Συνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι
επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τον εκδότθ, να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου του εκδότθ, όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του νόμιμου ελεγκτι όποτε αυτι απαιτείται.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Αρμόδια Υπθρεςία - Νομαρχία :
Διεφκυνςθ διαδικτφου :
Σφνκεςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου :

Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Διεφκυνςθ Α.Ε. και Ρίςτεωσ
www.centric.gr
1. ΟΝΤΟΝΙ Φ. ΟΔΟΛΦΟΣ (ΡΟΕΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 2. ΚΑΡΟΔΙΣΤΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 3. ΒΛΑΣΕΟΣ Ρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΚΑΛΥΨΩ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 5. ΒΟΤΣΙΚΑΣ Β. ΓΗΓΟΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), 6. ΣΑΑΝΤΑΚΟΥ Γ. ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΤΗΤΟ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Ημερομθνία ζγκριςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο των ετιςιων
28 Μαρτίου 2013
οικονομικϊν καταςτάςεων :
Χριςτόφοροσ I. Αχινιϊτθσ (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 35961)
Νόμιμοσ ελεγκτισ :
Baker Tilly Hellas AE (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 148)
Ελεγκτικι εταιρία :
Με ςφμφωνθ γνϊμθ
Τφποσ ζκκεςθσ επιςκόπθςθσ :
ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ (ενοποιθμζνα και μθ ενοποιθμζνα) Ποςά εκφραςμζνα ςε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
1,961,439.82
2,030,997.27
1,959,807.81
2,028,867.49
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
29,913,560.26
30,066,423.60
1,401,783.28
1,554,547.93
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
8,786,243.58
10,020,987.08
31,316,433.55
32,853,764.28
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
0.00
0.00
0.00
0.00
Αποκζματα
6,208,338.55
6,217,863.34
1,251,042.03
1,468,359.06
Απαιτιςεισ από πελάτεσ
3,389,479.82
2,545,031.71
1,709,122.22
1,352,648.38
Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία προοριηόμενα για πϊλθςθ
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά ςτοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαιϊν ιδιοκτθτϊν μθτρικισ (α)
Δικαιϊματα μειοψθφίασ (β)
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Ρροβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά
ςτοιχεία προοριηόμενα για πϊλθςθ
Σφνολο υποχρεϊςεων (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (γ)+(δ)

0.00

0.00

0.00

0.00

50,259,062.02

50,881,303.00

37,638,188.89

39,258,187.14

36,404,570.16
8,954,629.49
45,359,199.65
412,371.85
45,771,571.50
1,514,879.71
17,952.00

36,404,570.16
5,886,600.89
42,291,171.05
342,523.26
42,633,694.31
1,595,874.90
1,815,772.54

36,404,570.16
-817,110.10
35,587,460.06
0.00
35,587,460.06
1,514,879.71
17,952.00

36,404,570.16
-1,481,815.29
34,922,754.87
0.00
34,922,754.87
1,595,874.90
1,815,151.54

118,644.12

70,543.64

118,644.12

70,543.64

2,836,014.69

4,765,417.62

399,253.00

853,862.19

0.00

0.00

0.00

0.00

4,487,490.52

8,247,608.70

2,050,728.83

4,335,432.27

50,259,062.02

50,881,303.00

37,638,188.89

39,258,187.14

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ζμμεςθ μζκοδοσ (ενοποιθμζνα και μθ ενοποιθμζνα) Ποςά εκφραςμζνα ςε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 31.12.2012
01.01 - 31.12.2011
Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Αποτελζςματα προ φόρων (ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ)
Αποτελζςματα προ φόρων (διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ)
Ρλζον/μείον προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ
Ρροβλζψεισ
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ
Αποτελζςματα (ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ
δραςτθριότθτασ

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ (ενοποιθμζνα και μθ ενοποιθμζνα) Ποςά εκφραςμζνα ςε €
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011

504,028,189.00
9,177,444.00

567,041,187.00
12,802,744.00

4,199,247.24

2,893,527.91

4,485,850.44
3,486,636.56

-10,643,790.51
-12,022,911.75

- Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
- Δικαιϊματα μειοψθφίασ

3,018,342.85
468,293.70

-12,821,433.81
798,522.06

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β)
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) + (Β)

33,355.28
3,519,991.84

-27,724.57
-12,050,636.32

- Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
- Δικαιϊματα μειοψθφίασ

3,018,342.85
501,648.98

-12,821,467.71
770,831.39

0.0298

-0.1583

4,493,083.61

3,230,610.10

Κφκλοσ εργαςιών
Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεςμάτων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α)

Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεςμάτων και ςυνολικών αποςβζςεων

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2011
Κφκλοσ εργαςιών
Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεςμάτων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α)

0.00
0.00

0.00
0.00

-2,259,941.63

-3,364,537.19

1,063,617.27
666,499.74

-11,483,589.98
-12,427,276.13

- Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
- Δικαιϊματα μειοψθφίασ

666,499.74
0.00

-12,427,276.13
0.00

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Β)
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ (Α) + (Β)

0.00
666,499.74

0.00
-12,427,276.13

666,499.74
0.00

-12,427,276.13
0.00

0.0066

-0.1534

-1,967,070.50

-3,028,669.73

0.0000

0.0000

4,485,850.44
0.00

-10,643,790.51
0.00

1,063,617.27
0.00

-11,483,589.98
0.00

293,836.36
39,235.38
6,486.44

337,082.19
1,162,116.03
-10,782.12

292,871.13
39,235.38
-115.51

335,867.46
1,162,116.03
22.01

- Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ
- Δικαιϊματα μειοψθφίασ

-673,265.61

11,206,132.52

-3,436,538.82

6,400,719.63

Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ ανά μετοχι - βαςικά (ςε €)

44,705.29

609,369.30

44,705.29

609,369.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
-1,287,093.74
641,135.90

0.00
2,700,626.06
-4,596,120.47

0.00
1,013,611.03
-425,277.86

0.00
-634,336.06
-531,473.13

-44,727.20

-629,422.45

-44,705.29

-609,369.30

-1,990,527.15
0.00
1,515,636.12

-1,853,134.56
0.00
-1,717,924.02

-571,201.88
0.00
-2,023,799.26

0.00
0.00
-4,750,674.04

0.00

0.00

0.00

0.00

-97,219.00
26,172.20

-14,364.74
0.00

-97,219.00
26,172.20

-14,364.74
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
30,482.70
0.00
0.00
-384,554.02
0.00
-425,118.12

0.00
0.00
1,509,210.29
-100,000.00
-3,086.00
0.00
1,391,759.55

0.00
30,482.70
2,657,500.00
0.00
-384,554.02
0.00
2,232,381.88

0.00
0.00
5,395,640.47
-100,000.00
-3,086.00
0.00
5,278,189.73

0.00
0.00
49,779.53
-13,931.32

0.00
0.00
0.00
-487,734.83

0.00
0.00
49,779.53
-13,931.32

0.00
0.00
0.00
-487,734.83

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (χρεολφςια)

-68,742.92

-63,327.96

-68,742.92

-63,327.96

Αγορά ιδίων μετοχϊν
Μερίςματα πλθρωκζντα
Χρθματοδοτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
φνολο ειςροών / (εκροών) από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
χριςθσ (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

-1,794.55
-398,445.11
0.00
-433,134.37

-15,800.00
-576,172.79
0.00
-1,143,035.58

-1,794.55
0.00
0.00
-34,689.26

-15,800.00
0.00
0.00
-566,862.79

657,383.63

-1,469,200.04

173,893.36

-39,347.10

1,230,112.20
1,887,495.83

2,699,312.24
1,230,112.20

38,650.87
212,544.23

77,997.97
38,650.87

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Κζρδοσ από πϊλθςθ παγίων

Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεςμάτων και ςυνολικών αποςβζςεων
Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι – (ςε €)

Ρλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου
κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων
Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων
(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν δανειακϊν)
Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα
Καταβεβλθμζνοι φόροι
Λειτουργικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
υνολο ειςροών / (εκροών) 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
Αγορά διακεςίμων προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
Ειςπράξεισ από πϊλθςθ κυγατρικισ
Ειςπράξεισ από πϊλθςθ χρεογράφων
Μερίςματα ειςπραχκζντα
Δάνεια που δίδονται ςε τρίτουσ
Aγορά άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
Επενδυτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ
φνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β)
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Ρλθρωμζσ για μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Ειςπράξεισ από εκδοκζντα / αναλθφκζντα δάνεια
Εξοφλιςεισ δανείων

Μοςχάτο, 28 Μαρτίου 2013
Ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ

οδόλφοσ Οντόνι
Α. ΔΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο Αντιπρόεδροσ Δ.Σ

Ιωάννθσ Καποδίςτριασ
ΑΔΤ Χ 575555

Η Οικονομικι Διευκφντρια

Μαρία Αρβανίτθ
Τ 060044-Α. ΑΔΕΙΑΣ 8235 Α' ΤΑΞΗΣ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιθμζνα και μθ ενοποιθμζνα) Ποςά εκφραςμζνα ςε €
ΕΝΟΠΟΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2011
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ περιόδου (01.01.2012 και
42,633,694.31
35,305,528.29
34,922,754.87
27,395,055.86
01.01.2011 αντίςτοιχα)
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ
3,519,991.84
-12,050,636.32
666,499.74
-12,427,276.13
(ςυνεχιηόμενεσ και διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ)
0.00
19,961,045.07
0.00
19,961,045.07
Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου
Διανεμθκζντα μερίςματα
-398,445.11
-576,172.79
0.00
0.00
(Αγορζσ)/πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν
-1,794.55
-15,800.00
-1,794.55
-15,800.00
Λοιπά Αποκεματικά
0.00
9,730.07
0.00
9,730.07
Επιδράςεισ από μεταβολζσ ςυνδεδεμζνων εταιρειϊν

φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ περιόδου (31.12.2012 και
31.12.2011 αντίςτοιχα)

18,125.01

45,771,571.50

0.00

42,633,694.31

0.00

35,587,460.07

0.00

34,922,754.87

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
1. Οι εταιρίεσ του Ομίλου με τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ τουσ, τα ποςοςτά με τα οποία ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςτο μετοχικό τουσ Κεφάλαιο, κακϊσ και θ
μζκοδοσ ενςωμάτωςθσ ςτισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 1/1 - 31/12/2012 παρατίκεται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 2.2.1 τθσ Ετιςιασ
Οικονομικισ Ζκκεςθσ.
2. Ζχουν τθρθκεί οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31.12.2011.
3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των παγίων ςτοιχείων του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ.
4. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι
λειτουργία του Ομίλου.
5. Το ποςό των € 17.952,00 αφορά τθν ςωρευτικι πρόβλεψθ που ζχει διενεργιςει θ Εταιρία για αποηθμίωςθ προςωπικοφ. Δεν ζχει διενεργθκεί πρόβλεψθ
για τυχόν πρόςκετουσ φόρουσ για τισ λοιπζσ εταιρίεσ του ομίλου, για τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτθν ςθμείωςθ 3.19 τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ.
Οι ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ Εταιρίασ και των εταιριϊν του Ομίλου παρατίκενται ςτθν ςθμείωςθ 3.26 τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ.
6. Τα λοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ για τον Πμιλο ζχουν επθρεαςτεί για τθν τρζχουςα χριςθ με ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ μετατροπισ
ιςολογιςμϊν ςε ξζνο νόμιςμα και αναλογία λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων από ςυμμετοχζσ λογιςτικοποιθμζνεσ με τθν μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ κατά ποςό €
33.355,28 και € -27.724,57 για τθν προθγοφμενθ χριςθ, αντίςτοιχα.
7. Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012 ανζρχεται ςε 14 άτομα για τον Πμιλο και 9 άτομα για τθν Εταιρία. Τθν
προθγοφμενθ χριςθ ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Ομίλου ανερχόταν ςε 19 άτομα και για τθν Εταιρία ςε 15 άτομα.
8. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου οι κακαρζσ επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ανιλκαν ςτο ποςό των € 70.660,45 για τθν Εταιρία και
για τον Πμιλο
9. Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίςκθκαν με τον μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν.
10. Τθν 26/7/2012 ολοκλθρϊκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ςυγγενοφσ εταιρίασ «CD Media SA», με κεφαλαιοποίθςθ υποχρζωςθσ και καταβολι
μετρθτϊν. Η Centric Συμμετοχϊν ΑΕ ςυμμετείχε μόνο ςτθν πρϊτθ αφξθςθ με κεφαλαιοποίθςθ δανειακισ απαίτθςθσ ποςοφ 100 χιλ €, με αποτζλεςμα το
ποςοςτό ςτο κεφάλαιο τθσ πρϊτθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνολικισ αφξθςθσ, να μειωκεί ςτο 16,23%
11. Τα ποςά των αγορϊν και πωλιςεων ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ
Εταιρίασ και του Ομίλου ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, που ζχουν προκφψει από ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα κατά τθν ζννοια του Δ.Λ.Ρ. 24 ζχουν ωσ
εξισ:
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
α) Ζςοδα
β) Ζξοδα
γ) Απαιτιςεισ
δ) Υποχρεϊςεισ
ε) Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ:
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν
Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.Σ.
Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.Σ.
ςτ) Απαιτιςεισ από τα διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ Διοίκθςθσ
η) Υποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ & μζλθ Διοίκθςθσ

Όμιλοσ
01.01 - 31.12.2012
0.00
0.00
0.00
0.00

Εταιρία
01.01 - 31.12.2012
0.00
0.00
0.00
50,759.61

134,890.24
478,499.82
0.00
384,392.09
0.00

134,890.24
396,282.13
0.00
384,392.09
0.00

Από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, οι ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα με τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ ζχουν απαλειφκεί από τα ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία του
Ομίλου.
12. Τθν 31/12/2012 θ Εταιρία κατζχει 916.890 ίδιεσ μετοχζσ με μζςθ τιμι € 1,8922 ςυνολικισ αξίασ € 1.734.901,29, ποςό το οποίο ζχει μειϊςει τθν κακαρι
κζςθ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου. Η εφλογθ αξία αυτϊν τθν 31/12/2012 ανζρχονταν ςε ποςό € 298.092,28.

