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1. Δθλϊςεισ εκπροςϊπων του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Στισ κατωτζρω δθλϊςεισ οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 2 του Ν. 

3556/2007, προβαίνουν οι ακόλουκοι εκπρόςωποι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

Εταιρίασ :  

 

 οδόλφοσ Οντόνι, Ρρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

 Ιωάννθσ Καποδίςτριασ, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

 Εμμανουιλ Βλαςερόσ, μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  

 

υπό τθσ ωσ άνω ιδιότθτά μασ, ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκζντεσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ με τθν επωνυμία «CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρία) και 

ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ παρ. 2 του Ν. 3556/2007 δθλϊνουμε και βεβαιϊνουμε με τθν 

παροφςα ότι εξ όςων γνωρίηουμε: 

α) Οι Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2010 τθσ Εταιρίασ και του 

Ομίλου, που καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ 

Εταιρίασ, κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ 

εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο και 

β) Η Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τθν εξζλιξθ, 

τισ επιδόςεισ και τθ κζςθ τθσ Εταιρίασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται 

ςτθν ενοποίθςθ εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των 

κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων  που αντιμετωπίηουν. 

 

Μοςχάτο, 29 Μαρτίου 2011 

 

ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 οδόλφοσ Οντόνι 

Αρ. Ιταλ. Διαβ. ΑΑ 3653858 

 

   

ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

Ιωάννθσ Καποδίςτριασ 

Α.Δ.Τ. Χ- 575555 

 Εμμανουιλ Βλαςερόσ 

Α.Δ.Τ. Χ- 522945 



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 4 από 93 

2. Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ A.E. επί των 

οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου και τθσ μθτρικισ Εταιρίασ για τθ χριςθ 

1/1/2010-31/12/2010 

 

2.1. Ειςαγωγι 

 

Η παροφςα Ετιςια Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αφορά ςτθν εταιρικι χριςθ 2010 

(1.1.2010-31.12.2010). H Ζκκεςθ ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ τόςο του κ.ν. 2190/1920 όςο και του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Αϋ/30.4.2007) 

αλλά και τισ επ’ αυτοφ εκδοκείςεσ εκτελεςτικζσ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 

και ιδίωσ τθν Απόφαςθ με αρικμό 7/448/11.10.2007. 

 

Η δομι του Ομίλου ςτισ 31.12.2010 διαμορφϊκθκε ωσ ακολοφκωσ: 

Επωνυμία 
Ποςοςτό 

υμμετοχισ 
υμμετοχι 

Μζκοδοσ 
Ενοποίθςθσ 

Ζδρα / Χϊρα 

Centric Πολυμζςα ΑΕ - Μθτρικι - Ελλάδα 

E.C.N. Malta Holdings Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 

Vista Gaming Online 
Entertainment Limited 

48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 

Gt Online Entertainment 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 

Lex Online Entertainment 
Ltd 

48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποίθςθ Μάλτα 

E.C.N. Management Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Vista Gaming On line Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Gnome Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Zatrix Holdings Ltd (πρϊθν 
See Sports Holdings Ltd) 

100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

Zatrix Ltd (πρϊθν See Sports 
Ltd) 

100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

Flyer International S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Ραναμάσ 

Richmond Bet-Trade S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Νθςιά Μάρςαλ 

Shape Holdings Limited 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

Square Marketing 
Communications Ltd 

100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

FSM Holdings Ltd 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

FSM Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα 

CD MEDIA A.E. 20% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ Ελλάδα 

Best Distribution 20% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ ουμανία 

Goodtones S.A. 10% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ 

Usmar Management Ltd 49% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ Βρετανικζσ Ραρκζνεσ Νιςοι 

UB Media Ltd 49% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ 
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Η παροφςα Ζκκεςθ εςτιάηει ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και δίνει 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ ςτον όμιλο, αφοφ τα αποτελζςματα των 

κυγατρικϊν εταιριϊν ζχουν με διαφορά το μεγαλφτερο βάροσ ςτθ διαμόρφωςθ των 

Ομιλικϊν αποτελεςμάτων. 

 

2.2. Γενικι αναςκόπθςθ δραςτθριότθτασ και ανάλυςθ οικονομικϊν αποτελεςμάτων 

 

Αναςκόπθςθ δραςτθριότθτασ  

 

Το 2010 αποτζλεςε μια ςθμαντικι χρονιά ςτθ διαδικαςία μετεξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων 

του ομίλου με ζμφαςθ τισ ςυμμετοχζσ ςτο χϊρο τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ. Η διοίκθςθ 

του ομίλου προςβλζποντασ ςτα οφζλθ που μπορεί να αποφζρει ο εν λόγο κλάδοσ 

αποφάςιςε τθν περεταίρω ενίςχυςι του μζςω τθσ προςκικθσ μιασ νζασ ςθμαντικισ 

ςυμμετοχισ ςτο υφιςτάμενο χαρτοφυλάκιο των επενδφςεων τθσ Εταιρίασ.  Ταυτόχρονα 

κρίκθκε ςκόπιμο οι προςπάκειεσ τθσ διοίκθςθσ να επικεντρωκοφν αποκλειςτικά ςτον τομζα 

αυτό με αποτζλεςμα τθ διαφοροποίθςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ του ομίλου ςτον κλάδο τθσ 

διανομισ και αντιπροςϊπευςθσ ειδϊν multimedia.  Τα παραπάνω αντανακλϊνται ςτα εξισ 

γεγονότα: 

 Ζμμεςθ δραςτθριοποίθςθ ςτον κλάδο τθσ διανομισ και αντιπροςϊπευςθσ ειδϊν 

multimedia μζςω τθσ απόκτθςθσ ςυμμετοχισ 20% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

εταιρίασ Cd Media A.E. μιασ εκ των μεγαλυτζρων εταιριϊν του χϊρου ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι των Βαλκανίων. Ραράλλθλα θ Εταιρία αποφάςιςε τθ ςταδιακι 

απεμπλοκι τθσ από τθν άμεςθ δραςτθριοποίθςθ τθσ ςτον κλάδο γεγονόσ που 

απεικονίηεται ςτθν υποχϊρθςθ του κφκλου εργαςιϊν  κατά τθ χριςθ του 2010 και 

τθν απόφαςθ αναςτολισ τθσ δραςτθριότθτασ όπωσ αποφαςίςτθκε ςφμφωνα με το 

πρακτικό του ΔΣ τθσ Εταιρίασ τθσ 15.3.2011. 

 Ενδυνάμωςθ του χαρτοφυλακίου των επενδφςεων ςε εταιρίεσ του κλάδου τθσ 

διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ με τθν απόκτθςθ ςυμμετοχισ 49% ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο τθσ εταιρίασ USMAR Management Ltd, εταιρίασ που ζχει αναλάβει τθν 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ τθσ εταιρίασ Unibet Plc ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

 Για να χρθματοδοτθκοφν οι αποκτιςεισ των παραπάνω εταιρικϊν μεριδίων θ 

Εταιρία ςφμφωνα και με τισ αποφάςεισ τθσ Β’ Επαναλθπτικισ  Γενικισ Συνζλευςθσ 

προχϊρθςε ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 12.052 χιλ. με ειςφορά ςε 

είδοσ και παραίτθςθ των παλαιϊν μετόχων. Απόρροια τθσ αφξθςθσ ιταν θ ζκδοςθ 
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18.260.763 νζων  μετοχϊν τθσ Εταιρίασ και θ διαμόρφωςθ του ςυνόλου των 

μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςε 45.012.650 

 

Λοιπζσ εξελίξεισ τθσ χριςθσ 2010 όςον αφορά τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  

ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

 Συνεχίςτθκε  θ επζκταςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ των κυγατρικϊν του Ομίλου ςε 

γλϊςςεσ τθσ νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ πάντα ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ 

ςυνεργαςίασ τουσ με τθν Αγγλικι εταιρία Sportingbet PLC. Μετά τθν ζναρξθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ςτθν Κροατικι, (Sportingbet) Σλοβενικι (Sportingbet) και 

ουμανικι (Sportingbet & VistaBet) το 2010 ξεκίνθςε θ παροχι υπθρεςιϊν ςτθν 

Αλβανικι (VistaBet) και Σλοβακικι (Sportingbet)  

 Κατά τθ χριςθ 2010 δεν μετατράπθκε καμία ομολογία του μετατρζψιμου 

ομολογιακοφ δανείου που ςφναψε θ Εταιρία το 2007.  Σθμειϊνεται ότι ακροιςτικά 

ωσ ςιμερα ζχουν μετατραπεί 56 ομολογίεσ και ότι υπολείπονταν προσ μετατροπι  

ακόμα 404 ομολογίεσ ωσ το Σεπτζμβριο του 2012. Σφμφωνα με αποφάςεισ των 

Γενικϊν Συνελεφςεων των Ομολογιοφχων και των Μετόχων αποφαςίςτθκε όπωσ 

μετατραπεί το ςφνολο των ομολογιϊν κατά τθν 30.4.2011 

 Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ Ρρογράμματοσ διάκεςθσ μετοχϊν τθσ ςε ςτελζχθ όπωσ 

το εν λόγω Ρρόγραμμα αποφαςίςτθκε με τθν από 29/12/2008 Ζκτακτθ Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρίασ και τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ 03/02/2009 και 23/06/2009, ςτισ 25/6/2010 ωρίμαςαν 211.500 

δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, αντιςτοιχοφντα ςε 

ιςόποςο αρικμό μετοχϊν τθσ Εταιρίασ Οι δικαιοφχοι που είχαν οριςτεί με τθν από 

23/6/2009 απόφαςθ του ΔΣ τθσ Εταιρίασ, δικαιοφνταν να αςκιςουν τα Δικαιϊματα 

Ρροαίρεςθσ μεταξφ 1/7/2010 και 2/7/2010. Ουδζν εκ των χορθγθκζντων 

Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ αςκικθκε για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ από 

τουσ οριςκζντεσ δικαιοφχουσ. Σφμφωνα με τουσ όρουσ του Ρρογράμματοσ, τα 

ϊριμα δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που δεν 

αςκικθκαν κατά τθν ωσ άνω περιγραφόμενθ περίοδο, κα μποροφν να αςκθκοφν 

από τουσ δικαιοφχουσ τουσ κατά τθν περίοδο άςκθςθσ των δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ που κα ωριμάςουν το επόμενο ζτοσ, κατά τθν οριςκείςα περίοδο 

άςκθςθσ αυτϊν, ιτοι μεταξφ 4/7/2011 και 5/7/2011. Σθμειϊνεται ότι, δικαιοφχοι 

37.667 εκ των Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ ιταν ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ που δεν 

απαςχολοφνται πλζον ςτθν τελευταία και, εξ αυτοφ του λόγου, βάςει των όρων του 
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Ρρογράμματοσ δεν δικαιοφνται πλζον να αςκιςουν τα χορθγθκζντα ςε αυτοφσ 

δικαιϊματα προαίρεςθσ για απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ. Ομοίωσ, ζχουν 

απολζςει 37.666 δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ 

που κα ωριμάςουν ςτισ 25/6/2011. 
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Ανάλυςθ οικονομικϊν αποτελεςμάτων 

Ππωσ αναφζρκθκε ιδθ κατά τθν τελευταία απολογιςτικι χριςθ θ δραςτθριότθτα τθσ 

εμπορίασ ειδϊν ψθφιακισ ψυχαγωγίασ περιορίςτθκε ςθμαντικά και ανεςτάλθ ςφμφωνα με 

απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ εκδότριασ τθσ 15θσ Μαρτίου 2011. Η δραςτθριότθτα αυτι ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του 2010 εμφανίηεται ωσ διακοπτόμενθ. Οι απόψεισ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου που κα ακολουκιςουν εςτιάηονται ςτθ ςυνεχιηόμενθ 

δραςτθριότθτα εκτιμϊντασ ότι αυτι αντανακλά τθν τρζχουςα και τθν μελλοντικι 

κατάςταςθ του ομίλου και ενδιαφζρει τουσ επενδυτζσ τθσ Εταιρίασ και τθν ευρφτερθ 

επενδυτικι κοινότθτα.  Πμωσ ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ αντικειμενικότερθσ 

ενθμζρωςθσ κα επιχειρθκεί να δοκεί επιγραμματικά μια εικόνα για το αποτζλεςμα τθσ 

διακοπείςασ δραςτθριότθτασ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το αποτζλεςμα τθσ 

δραςτθριότθτασ επιβαρφνκθκε από διαγραφζσ απαιτιςεων προθγοφμενων χριςεων που 

ξεπερνοφν τα €  1,4 εκατ. Η αναςτολι τθσ δραςτθριότθτασ, θ πάροδοσ πρόςκετου χρόνου 

κακϊσ και θ υιοκζτθςθ μιασ ςυντθρθτικισ  προςζγγιςθσ υπαγόρεψε τθν διαγραφι των 

απαιτιςεων αυτϊν παρότι δεν ζχει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εξαντλθκεί κάκε περίπτωςθ 

είςπραξθσ τουσ.  

 

Επίςθσ ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ δραςτθριότθτασ περιορίςτθκε ςθμαντικά φζτοσ 

ςθμειϊνοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 60%. Επιπροςκζτωσ μεγάλο μζροσ των πωλιςεων τθσ 

χριςθσ του 2010 αφορά ςτθν πϊλθςθ αποκεμάτων ςε τιμι κόςτουσ προσ τθ ςυνδεδεμζνθ 

εταιρία CD MEDIA, ςυναλλαγι που εντάςςεται ςτθν διαδικαςία απόκτθςθσ ποςοςτοφ 20% 

ςτθν εταιρία αυτι.  Απόρροια του παραπάνω είναι να διαμορφωκεί μικτό κζρδοσ τθσ 

δραςτθριότθτασ για το 2010 ςε € 67 χιλ. ενϊ θ ίδια δραςτθριότθτα το 2009 διαμόρφωςε 

μικτό κζρδοσ φψουσ € 1.001 χιλ.  

 

Συνδυαςτικά τα προαναφερκζντα ςτοιχεία ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ για 

τθν χριςθ 2010 για τθ διακοπείςα δραςτθριότθτα ηθμιογόνου αποτελζςματοσ € 2.826 χιλ.  

 

υνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα  

O κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου για τθ χριςθ του 2010 όςον αφορά τισ επιμζρουσ εταιρίεσ 

των οποίων τα αποτελζςματα ενοποιοφνται ενδεικτικά αναλφεται ωσ εξισ: 

  

ECN 
Management 

Ltd 

Zatrix Holding 
Ltd 

ECN Malta 
Holdings 

 

FSM Holdings 

Σφνολο 

Ζςοδα 96.338.203,30 560.288.985,00 31.261.041,00 61.411,00 687.949.640,30 
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Σε ςχζςθ με τα παραπάνω αναφζρουμε τα κάτωκι: 

 O κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ECN Management Ltd αφορά τα ζςοδα από τθν 

δραςτθριότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ του δικτυακοφ τόπου VistaBet 

 O κφκλοσ εργαςιϊν τθσ Zatrix Holding Ltd αφορά τα ζςοδα από τθν δραςτθριότθτα 

τθσ εκμετάλλευςθσ του δικτυακοφ τόπου Sportingbet 

 O κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ECN Malta Holdings αφορά τα ζςοδα από τθν 

δραςτθριότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ του δικτυακοφ τόπου lex, όπωσ και του 

δικτυακοφ τόπου VistaBet κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ του 2010 

 O κφκλοσ εργαςιϊν τθσ FSM Holdings Ltd αφορά τα ζςοδα από τθν δραςτθριότθτα 

τθσ εκμετάλλευςθσ του δικτυακοφ τόπου spreads. 

 

Τα περικϊρια κζρδουσ του Ομίλου όπωσ και δείκτεσ εξζλιξθσ για το 2010 απεικονίηονται 

ακολοφκωσ: (για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ απεικονίηονται και τα αντίςτοιχα ςτοιχεία για το 

2009) 

 

 

2010 2009 

Ρερικϊριο Μεικτοφ Κζρδουσ 2,39% 2,11% 

Άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ (ςε ςχζςθ με τον 
κφκλο εργαςιϊν 0,23% 0,24% 

Ζξοδα διοίκθςθσ (ςε ςχζςθ με τον κφκλο 
εργαςιϊν) -0,65% -0,51% 

Ζξοδα διάκεςθσ (ςε ςχζςθ με τον κφκλο εργαςιϊν) -0,89% -0,62% 

Άλλα ζξοδα εκμετάλλευςθσ (ςε ςχζςθ με τον 
κφκλο εργαςιϊν 0,00% 0,03% 

EBITDA (Κζρδθ προ φόρων, αποςβζςεων και 
χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων προσ τον 
κφκλο εργαςιϊν) 1,11% 1,23% 

ΕΒΙΤ (κζρδθ προ φόρων και χρθματοοικονομικϊν 
αποτελεςμάτων προσ τον κφκλο εργαςιϊν) 1,07% 1,19% 

Χρθματοοικονομικά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με 
τον κφκλο εργαςιϊν 0,10% 0,11% 

Κζρδθ προ φόρων  0,98% 1,08% 

Κζρδθ μετά φόρων  0,72% 0,80% 

Κζρδθ μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψθφίασ  0,64% 0,71% 

 

    

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 2010/2009 
 Κφκλοσ Εργαςιϊν -8,6% 
 Μικτό Κζρδοσ 3,4% 
 EBITDA (Κζρδθ προ φόρων, αποςβζςεων και 

χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων) -17,3% 
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Κζρδθ προ φόρων 17,0% 
 Κζρδθ μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψθφίασ  17,4% 
  

Σε ςχζςθ με τα παραπάνω παρατθροφμε τα εξισ: 

 O κφκλοσ εργαςιϊν μειϊκθκε κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ τθσ προϊοντικισ κατθγορίασ 

του Καηίνο που δεν μπόρεςε να αναπλθρωκεί από τθν ανοδικι πορεία τθσ 

κατθγορίασ του ςτοιχθματιςμοφ και των παιχνιδιϊν. 

 Το περικϊριο μεικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςε 2,4% αυξανόμενο ςε ςχζςθ με 

πζρυςι (2,1%) και οδθγϊντασ ςτθν αφξθςθ του μεικτοφ κζρδουσ παρά τθν μείωςθ 

του κφκλου εργαςιϊν. Η βελτίωςθ αποδίδεται ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ τθσ 

κατθγορίασ του ςτοιχθματιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ του κφκλου εργαςιϊν, και ςτα 

καλφτερα περικϊρια αυτισ τθσ κατθγορίασ. Επίςθσ ςυνζτεινε θ μείωςθ των εξόδων 

προϊκθςθσ που δίνονται με τθ μορφι παροχϊν προσ τουσ παίκτεσ.  

 Στα άλλα ζςοδα εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνεται ποςό περίπου € 1,5  εκατ. το οποίο 

προζρχεται από τθν ενοποίθςθ των εν Μάλτα κυγατρικϊν εταιριϊν  Zatrix Holding 

Ltd και ECN Malta Holdings Ltd. Το ποςό αφορά ςτθν παροχι κίνθτρου επενδφςεων 

που παρζχει το κράτοσ τθσ Μάλτασ ςε ξζνουσ επενδυτζσ.  

 Τα ζξοδα διοίκθςθσ και διάκεςθσ αποτελοφν μικρό ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν, 

ανερχόμενα ςωρευτικά ςε 1,54% του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν ζναντι 1,16% 

το 2009. Πμωσ θ αφξθςθ των λειτουργικϊν εξόδων αποτελεί το βαςικό λόγο 

μείωςθσ τθσ κερδοφορίασ του ομίλου και αποδίδεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ 

διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ του ομίλου ςε 

γλϊςςεσ χωρϊν τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ που βρίςκεται ςε εξζλιξθ κατά τισ 

τελευταίεσ χριςεισ. 

 Τα  χρθματοοικονομικά αποτελζςματα του Ομίλου διαμορφϊκθκαν βελτιωμζνα 

λόγω τθσ μεγάλθσ μείωςθσ του κόςτουσ εξυπθρζτθςθσ του μετατρζψιμου 

ομολογιακοφ δανείου αλλά και των επενδυτικϊν εςόδων που αφοροφν τισ νζο 

αποκτθκείςεσ ςυμμετοχζσ του ομίλου. Σθμειϊνεται ότι θ ςυνειςφορά των νζων 

εταιριϊν αφορά μικρό μζροσ τθσ χριςθσ αφοφ τα μετοχικά ποςοςτά αποκτικθκαν 

τον Οκτϊβριο του 2010. 

 Τα κζρδθ μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψθφίασ ςθμείωςαν μείωςθ 17,4% 

διαμορφϊνοντασ κακαρά κζρδθ αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρίασ φψουσ 

€ 4,4 εκατ. εξζλιξθ που όπωσ προαναφζρκθκε αποδίδεται κατά βάςθ ςτθν αφξθςθ 

των λειτουργικϊν εξόδων κατά 21,6%. 
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Σε  ςχζςθ με τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ ςτισ 31.12.2010 τα κυριότερα ςτοιχεία όπωσ και 

διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τισ 31.12.2009 είναι τα ακόλουκα: 

 

 To ςφνολο των μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

παρουςίαςε ςθμαντικι μεγζκυνςθ και αυξικθκε κατά € 19 εκατ.  διαμορφοφμενο 

ςε € 56 εκατ. ζναντι  

€ 37 εκατ. το 2009. Η αφξθςθ αφορά αποκλειςτικά το κόςτοσ απόκτθςθσ των νζων 

ςυμμετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςτισ εταιρίεσ CD MEDIA και USMAR. 

 Το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων αφορά τα 

δικαιϊματα διαχείριςθσ και προϊκθςθσ υπό το διαδικτυακό τόπο  Sportingbet ςτα 

ελλθνικά και ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

  Τα αποκζματα μθδενίςτθκαν αφοφ τα υπάρχοντα πουλικθκαν ςτθν ςυνδεδεμζνθ 

εταιρία CD MEDIA ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθν εταιρία αυτι. 

Ειδικότερα, θ απαίτθςθ από τθν πϊλθςθ των αποκεμάτων κεφαλαιοποιικθκε και 

θ Εταιρία απζκτθςε αρχικι ςυμμετοχι ςτθ CD MEDIA ποςοςτοφ 3%. 

 Τα ςυνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ςτισ 31.12.2010 διαμορφϊκθκαν ςθμαντικά 

αυξθμζνα κατά 63% ςε ςχζςθ με αυτά τθσ 31.12.2009. Η ενίςχυςθ των ιδίων 

κεφαλαίων προιλκε αφενόσ από τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά ςε 

είδοσ φψουσ περίπου € 12 εκατ. και αφετζρου από το κερδοφόρο αποτζλεςμα τθσ 

περιόδου που αφξθςε το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ των κερδϊν εισ νζο. 

 Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ διαμορφϊκθκαν αυξθμζνεσ λόγω τθσ 

υποχρζωςθσ καταβολισ ςυμπλθρωματικοφ τιμιματοσ για τθν απόκτθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν Εταιρία USMAR.  

 Οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτισ 31.12.2010 διαμορφϊκθκαν μειωμζνεσ ςε 

ςχζςθ με τθν 31.12.2009 λόγω τθσ μείωςθσ του υπολοίπου του λογαριαςμοφ των 

προμθκευτϊν και του βραχυπρόκεςμου τραπεηικοφ δανειςμοφ.  

 H ςθμαντικι αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων οδιγθςε ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ του 

δείκτθ των ξζνων προσ τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε ςτισ 

31.12.2010 ςε 0,98 ζναντι 1,53 ςτισ 31.12.2009. 

 

   

2.3. Προοπτικζσ για τθ νζα χρονιά 

Η διοίκθςθ του Ομίλου εκτιμά ότι το 2011 αποτελεί ςθμαντικι χρονιά εξελίξεων ςτο 

πλαίςιο  τθσ διαδικαςίασ ρφκμιςθσ τθσ αγοράσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ ςτθν ελλθνικι 
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επικράτεια. Η διαδικαςία ζχει ιδθ ξεκινιςει από το Σεπτζμβριο του 2010 και ςιμερα ζχει 

κατατεκεί ςτθ βουλι ςχζδιο νόμου  που  ρυκμίηει τισ διαδικαςίεσ ρφκμιςθσ, αδειοδότθςθσ 

και λειτουργίασ τθσ αγοράσ. Η Centric παρακαλεί ςτενά τισ εξελίξεισ και ζχει ιδθ 

διατυπϊςει, ςε ςυνεργαςία με το ςτρατθγικό ςυνεταίρο Sportingbet Plc, τισ κζςεισ τθσ τόςο 

κατά τθν αρχικι φάςθ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ παιγνίων 

όςο κατά τθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ για το ςχζδιο νόμου. Οι απόψεισ τθσ Centric για τουσ 

ενδιαφερόμενουσ είναι ανθρτθμζνεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Εταιρίασ, www.centric.gr. 

 

To δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον τθσ χϊρασ μασ κακϊσ και οι αυξθμζνεσ προκλιςεισ 

που καλείται να αντιμετωπίςει θ Ελλθνικι οικονομία το 2011 αποτελοφν παράγοντεσ 

αναςταλτικοφσ για τθν ανάπτυξθ των εργαςιϊν των εταιριϊν που εν γζνει 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. Εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Centric είναι ότι 

ο κλάδοσ τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ παρουςιάηει κετικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και 

διαμορφϊνει ςυνκικεσ που επιτρζπουν τθν φπαρξθ ςυγκρατθμζνθσ αιςιοδοξίασ.  Ο όμιλοσ 

διακζτει διαφορετικοφσ πόλουσ ανάπτυξθσ που ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 H ανάπτυξθ των εργαςιϊν όςον αφορά ςτισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Η ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων των νζων ςυμμετοχϊν που απεκτικθςαν εντόσ 

του 2010. 

 Η ανάπτυξθ των εργαςιϊν του Ομίλου ςτισ γλϊςςεσ τθσ νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

βάςει τθσ ςυμφωνίασ που ζχει υπογραφεί με τθν Sportingbet Plc. Η διαδικαςία 

αυτι βρίςκεται εν εξελίξει αφοφ πζραν των γλωςςϊν που ζχουν ιδθ ενεργοποιθκεί 

και προςδοκάται αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν του ομίλου,  παρουςιάηεται θ δυνατότθτα λανςαρίςματοσ ςε νζεσ 

γλϊςςεσ. Ενδεικτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί απεικονίηεται ςε ποιεσ γλϊςςεσ 

προςφζρονται ιδθ οι υπθρεςίεσ και για ποιεσ επιπρόςκετεσ γλϊςςεσ διατθρεί ο 

όμιλοσ το δικαίωμα τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ. Η αναφορά γίνεται ανά 

διαδικτυακό τόπο, (Sportingbet και VistaBet).  Το ΝΑΙ υποδθλϊνει ότι θ υπθρεςία 

παρζχεται ιδθ και το Δ το δικαίωμα παροχισ τθσ. 

 

 

Γλώζζα Sportingbet VistaΒet 

Ελληνικά  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κροατικά ΝΑΙ Δ 

http://www.centric.gr/
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Σλοβενικά ΝΑΙ Δ  

Ροσμανικά ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αλβανικά Δ ΝΑΙ 

Σλοβακικά ΝΑΙ Δ 

Βοσνιακά Δ Δ 

Γλώσσα της FYROM  Δ Δ 

Σερβικά Δ  Δ 

Μασροβούνιο Δ Δ 

 

 

2.4. Παράγοντεσ δθμιουργίασ αξίασ και μζτρθςθσ επιδόςεων 

Η Εταιρία ζχει τθν πολιτικι να αξιολογεί τα αποτελζςματα και τθν απόδοςι τθσ ςε μθνιαία 

βάςθ εντοπίηοντασ ζγκαιρα και αποτελεςματικά αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ και 

λαμβάνοντασ αντίςτοιχα διορκωτικά μζτρα. Η CENTRIC μετράει τθν αποδοτικότθτά τθσ 

κάνοντασ χριςθ χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν απόδοςθσ που χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ: 

 ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότθτα ςυνολικϊν απαςχολοφμενων 

κεφαλαίων»: Ο δείκτθσ διαιρεί τα κζρδθ προ φόρων και χρθματοοικονομικϊν 

αποτελεςμάτων με τα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια. 

 ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτθσ διαιρεί τα 

κζρδθ μετά από φόρουσ με τθν Κακαρι Θζςθ. 

  Ο ΟΜΙΛΟ 

  2010 2009 

ROCE 10,44% 16,37% 

ROE 14,08% 27,94% 

Η μείωςθ τθσ αποδοτικότθτασ αφορά κυρίωσ τθν αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων λόγω τθσ 

αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά ςε είδοσ που ζλαβε χϊρα εντόσ τθσ χριςθσ 

του 2010.  

 

2.5. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Οι κατωτζρω ςυναλλαγζσ αφοροφν ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ: 
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Ροςά ςε Ευρϊ 2010 2009 2010 2009

Ρωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν

ε ςυγγενείσ 1.985.176,09 0,00 1.985.176,09 0,00

Απαιτιςεισ

Από κυγατρικζσ 0,00 0,00 0,00 1.268.372,77

Από ςυγγενείσ 12.437,33 0,00 12.437,33 0,00
Από λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τθν 

ζννοια του IAS 24 769.686,70 752.794,81 769.686,70 752.794,81

Υποχρεϊςεισ

ε κυγατρικζσ 0,00 0,00 75.000,00 144.429,18

Ραροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ και Στελζχθ 

τθσ Εταιρίασ κατά τθν ζννοια του IAS 24
υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ διευκυντικϊν

ςτελεχϊν 287.839,84 298.345,26 287.839,84 298.345,26

Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 805.477,67 899.357,00 547.138,67 635.000,00

Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 15.000,00 25.500,00 15.000,00 25.500,00

1.108.317,51 1.223.202,26 849.978,51 958.845,26

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

  

Οι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ γίνονται ςε κανονικζσ τιμζσ αγοράσ. Τα 

ανοιχτά υπόλοιπα τζλουσ χριςεωσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ γίνεται ςε 

μετρθτά. Δεν ζχουν παραςχεκεί ι λθφκεί εγγυιςεισ για τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010, θ εταιρία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για 

επιςφάλειεσ θ οποία να ςχετίηεται με ποςά που οφείλονται από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. 

Από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, οι ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ 

ζχουν απαλειφκεί από τα ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου. 

 

 

2.6. Διαχείριςθ Κινδφνων 

 

2.6.1. Παράγοντεσ Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ μεταβολζσ ςτισ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, επιτόκια, πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευςτότθτασ και κίνδυνο 

εφλογθσ αξίασ από μεταβολζσ επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείριςθσ κινδφνων του 

Ομίλου εςτιάηεται ςτθ μθ προβλεψιμότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και επιδιϊκει 

να ελαχιςτοποιιςει τθν ενδεχόμενθ αρνθτικι τουσ επίδραςθ ςτθ χρθματοοικονομικι 

απόδοςθ του Ομίλου.  Η διοίκθςθ του Ομίλου παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των παραγόντων 
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που επιδροφν ςτθν διαμόρφωςθ των κινδφνων. Στθν περίπτωςθ όπου διαπιςτϊνεται θ 

διαμόρφωςθ μιασ ςυνκικθσ που κρίνεται ότι δφναται να είναι επιςφαλισ για τα 

ςυμφζροντα του Ομίλου, ςχεδιάηεται και υιοκετείται άμεςα μια ςτρατθγικι περιοριςμοφ 

του κινδφνου.  

 

Ειδικότερα ςε ςχζςθ με τουσ εν λόγω κινδφνουσ αναφζρουμε: 

 

2.6.1.1. υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 

 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν του Ομίλου και για το 2010  ζλαβε χϊρα ςχεδόν ςτο ςφνολο του ςε 

ευρϊ.  Η δραςτθριότθτα ςε γλϊςςεσ τθσ νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ είναι ακόμα ςε πρϊιμα 

ςτάδια ανάπτυξθσ και ςυνεπϊσ δεν ςυνειςφζρει ςε ςθμαντικό  ποςοςτό ςτθ διαμόρφωςθ 

του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν του Ομίλου.   

 

Η ανάπτυξθ του κφκλου εργαςιϊν από τθν εκμετάλλευςθ γλωςςϊν χωρϊν τθσ 

νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ, πζραν τθσ Ελλθνικισ και άλλων όπωσ θ Σλοβενικι ι Σλοβακικι 

που παράγουν πωλιςεισ ςε ευρϊ, ενδζχεται περιοριςμζνο ςυναλλαγματικό κίνδυνο ςτο 

μζλλον. Η μθνιαία εκκακάριςθ όμωσ του αποτελζςματοσ τθσ δραςτθριότθτασ αποτελεί 

δικλείδα αςφαλείασ κακιςτϊντασ πολφ μικρι τθν πικανότθτα ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

να είναι  ουςιαςτικόσ.  Αν και εφόςον ςε μελλοντικζσ χριςεισ, θ παροφςα κατάςταςθ 

διαφοροποιθκεί, κα εξεταςτεί θ περίπτωςθ χριςθσ μζςων αντιςτάκμιςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του πικανοφ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου.  

 

2.6.1.2. Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ & Κίνδυνοσ Ρευςτότθτασ 

Η απεμπλοκι τθσ Εταιρίασ από τθν δραςτθριότθτα τθσ εμπορίασ ειδϊν ψθφιακοφ 

περιεχομζνου ςυνεπάγεται τθν εξάλειψθ του όποιου πιςτωτικοφ κινδφνου. Σε ςχζςθ με τθ 

δραςτθριότθτα τθσ διαδικτυακισ ψυχαγωγίασ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ  είναι μθ υπαρκτόσ 

αφοφ οι χριςτεσ των υπθρεςιϊν προκαταβάλουν το ποςό για το οποίο επικυμοφν να τουσ 

παραςχεκοφν οι υπθρεςίεσ. Κατά ςυνζπεια του παραπάνω δεν υπάρχει και κίνδυνοσ 

ρευςτότθτασ αφοφ ο ταμειακόσ κφκλοσ είναι βραχφτατοσ, και ςτθν ουςία δεν υπάρχουν 

απαιτιςεισ από τουσ πελάτεσ. 

 

Ο όποιοσ πραγματικόσ κίνδυνοσ ρευςτότθτασ ενδεχομζνωσ να πιγαηε από τθ μόχλευςθ τθσ 

Εταιρίασ, θ οποία ςτισ 31.12.2010 αφορά ςτο μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο που 
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ςυνάφκθκε το 2007 προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί θ εξαγορά του 100% τθσ εταιρίασ 

«FLYER INTERNATIONAL S.A.» και του 100% τθσ εταιρίασ «RICHMOND BET-TRADE S.A.» από 

τθν ςυνδεδεμζνθ εταιρία τθσ μθτρικισ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.», «SEE SPORTS 

LTD»(εταιρία on-line gaming). Το αρχικό φψοσ του δανείου ανιλκε ςε € 23 εκατ. 

απαρτιηόμενο από 460 ομολογίεσ, ζκαςτθσ αξίασ € 50.000. Η απόφαςθ μετατροπισ του 

ςυνόλου των ομολογιϊν ςτισ 30.04.2011  κα αποτελζςει κακοριςτικό παράγοντα μείωςθσ 

των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ και του όποιου κινδφνου ρευςτότθτασ κα 

μποροφςε να ςυνεπάγεται θ εξόφλθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων εφόςον δεν υπιρχε 

μετατροπι των ομολογιϊν ςε μετοχζσ. 

 

2.6.1.3. Κίνδυνοσ Μεταβολϊν Εφλογθσ Αξίασ Λόγω Μεταβολϊν των Επιτοκίων 

Τα λειτουργικά ζςοδα και ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου είναι ουςιωδϊσ ανεξάρτθτα από 

μεταβολζσ ςτισ τιμζσ των επιτοκίων. Ο Πμιλοσ δεν ζχει ςτο ενεργθτικό του ςθμαντικά 

ζντοκα ςτοιχεία, θ πολιτικι δε του Ομίλου, είναι να διατθρεί περίπου το ςφνολο του 

δανειςμοφ ςε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου. Στθν λιξθ τθσ διαχειριςτικισ περιόδου το 

ςφνολο του δανειςμοφ ιταν ςε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι αποφάςεισ των Γενικϊν 

Συνελεφςεων των Ομολογιοφχων και των Μετόχων περί μετατροπισ του ςυνόλου των 

ομολογιϊν του μετατρζψιμου δανείου του Σεπτεμβρίου του 2007 περιορίηει ςθμαντικά τον 

οποιαδιποτε κίνδυνο που υφίςταται θ Εταιρία και ο όμιλοσ από πικανι δυςμενι μεταβολι 

των επιτοκίων. 

 

2.6.1.4. Κίνδυνοσ τιμϊν χρεογράφων 

Ο Πμιλοσ δεν ζχει ςτθν κατοχι του διαπραγματεφςιμα χρεόγραφα και ςυνεπϊσ δεν 

εκτίκεται ςε κίνδυνο μεταβολισ των χρθματιςτθριακϊν τιμϊν χρεογράφων. 

 

2.6.2. Εμπορικόσ Κίνδυνοσ 

Ο όμιλοσ όπωσ και όλεσ οι εταιρίεσ  εμπορικό κίνδυνο. Ο κίνδυνοσ αφορά τθν πικανι 

ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ ι τθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για τισ υπθρεςίεσ που διακζτουν οι 

κυγατρικζσ εταιρείεσ του χϊρου των διαδικτυακϊν παιγνίων όπου ζχει επενδφςει θ 

Εταιρία. 

 

 

2.7. θμαντικά Γεγονότα μετά τθν Λιξθ τθσ Χριςθσ 
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Κατά τθν δζκατθ πζμπτθ (6/1/2011 – 10/1/2011) και δζκατθ ζκτθ (6/3/2011 – 10/3/2011)  

περίοδο μετατροπισ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, κανζνασ ομολογιοφχοσ δεν 

άςκθςε το δικαίωμα μετατροπισ των ομολογιϊν του ςε μετοχζσ.  

 

Σφμφωνα με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τισ Εταιρίασ τθσ 15.3.2011 

αποφαςίςτθκε θ αναςτολι τθσ δραςτθριότθτασ εμπορίασ ειδϊν ψθφιακοφ ψυχαγωγίασ. 

 

Σφμφωνα με τισ αποφάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων τθσ 24.3.2011 των ομολογιοφχων του 

από 6.9.2007 μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, και των μετόχων τθσ Εταιρίασ τθσ 

28.3.2011 αποφαςίςτθκε όπωσ   

 τροποποιθκεί θ αρχικι ςφμβαςθ του ομολογιακοφ δανείου κακιςτϊντασ 

υποχρεωτικι τθ μετατροπι των ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Εταιρίασ 

 θμερομθνία τθσ ανωτζρω εκτεκείςασ μετατροπισ για το ςφνολο των Ομολογιϊν ςε 

μετοχζσ τθσ Εταιρίασ οριςτεί θ 30.4.2011, και 

 τιμι μετατροπισ των Ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Εταιρίασ οριςτεί το ποςό των 0,36 

€ ανά μετοχι.  

 

Η παραπάνω εξζλιξθ κα ενιςχφςει ςθμαντικά τα ίδια κεφάλαια τθσ Εταιρίασ και του ομίλου 

μειϊνοντασ κακοριςτικά τισ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

 

2.8. Κδιεσ μετοχζσ 

Σφμφωνα με τισ αποφάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων των Μετόχων τθσ 27/7/2007 και 

30/6/2008, θ Εταιρία προζβθ, κατά τθ περίοδο 1/1-30/12/2008, ςτθν αγορά 854.123 ιδίων 

κοινϊν μετοχϊν ςυνολικισ αξίασ € 1.717.306,74 ποςό το οποίο μείωςε τθν Κακαρι κζςθ 

τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου.  Η χρθματιςτθριακι αξία των μετοχϊν αυτϊν ςφμφωνα με τθν 

τιμι κλειςίματοσ τθσ 31.12.2010 τθσ μετοχισ τθσ Εταιρίασ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 

ανιλκε ςε  € 358.731,66  

 

Η Εταιρία δφναται να διακζςει τισ μετοχζσ αυτζσ ςτο προςωπικό τθσ, να τισ διαγράψει ι να 

τισ χρθςιμοποιιςει για ανταλλαγι μετοχϊν για να αποκτιςει ςυμμετοχι ςτθ μετοχικι 

ςφνκεςθ άλλων εταιριϊν. 

 

2.9. Μεριςματικι πολιτικι-Διάκεςθ των κακαρϊν κερδϊν 

 



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 18 από 93 

Σφμφωνα με τθ νομοκεςία, θ Εταιρία υποχρεοφται να διανείμει ςε μετρθτά ανά ζτοσ ςτουσ 

μετόχουσ τθσ ποςοςτό τουλάχιςτον τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%) επί των κακαρϊν 

κερδϊν, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ 

οικονομικισ χριςθσ 2010, για τθ μθτρικι Εταιρεία προτείνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων τθ μθ διανομι μερίςματοσ για τθ χριςθ.  

 

 

3. Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

 

Σφςτθμα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ορίηεται  το ςφνολο των κανόνων και πρακτικϊν που 

κακορίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ των υφιςτάμενων και δυνθτικϊν μετόχων  και  τθσ Διοίκθςθσ 

με βαςικό ςτόχο τθ διαςφάλιςθ διαφανοφσ, χρθςτισ και αποτελεςματικισ διοίκθςθσ που 

μεγιςτοποιεί τθν οικονομικι αξία τθσ επιχείρθςθσ, προςτατεφοντασ ταυτοχρόνωσ τα 

ςυμφζροντα όλων των μετόχων αλλά και των πιςτωτϊν τθσ. 

 

Η ελλθνικι νομοκεςία με το Ν.3873/2010 ειςιγαγε τθν ανάγκθ κζςπιςθσ Κϊδικα Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ για τισ εταιρίεσ εκείνεσ που ζχουν ειςαγάγει τισ μετοχζσ τουσ για 

διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνεσ αγορζσ. Ο νόμοσ δίνει τθ δυνατότθτα τθσ υπαγωγισ 

εταιριϊν ςε κϊδικεσ που ζχουν διαμορφωκεί από άλλουσ φορείσ. 

 

Η Centric αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα εταιρικισ και 

διακυβζρνθςθσ κρίνοντασ ότι δφναται να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν ορκότερθ λειτουργία 

τθσ Εταιρίασ. Στο πλαίςιο αυτό ςυνζταξε δικό τθσ κϊδικα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 

προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ και το μζγεκοσ τθσ Εταιρίασ, τον οποίον κα αξιολογεί και κα 

ανακεωρεί ςε ετιςια βάςθ προκειμζνου να ενιςχφει το περιεχόμενο του. Ωσ ςιμερα θ 

Εταιρία εφαρμόηει τα ελάχιςτα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία περί Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ όπωσ αυτι ζχει καταγραφεί ςτουσ νόμουσ 3016/2002, 3693/2008 και ςτισ 

εκάςτοτε τροποποιιςεισ του 2190/1920. Στόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι ςταδιακά να 

υιοκετοφνται περιςςότερεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ όπωσ ενδεικτικά απεικονίηονται ςτον 

Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β) 
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Ο κϊδικασ είναι ανθρτθμζνοσ ςτο διαδικτυακό τθσ Εταιρίασ www.centric.gr. ενϊ κα είναι 

επίςθσ διακζςιμοσ και ςε ζγχαρτθ μορφι ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ μασ ςτο Μοςχάτο 

Αττικισ, Διεφκυνςθ Στρατθγοφ Μακρυγιάννθ 20.  

 

 φςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθ κινδφνων τθσ Εταιρείασ ςε ςχζςθ με 

τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 

 

Η Εταιρεία ζχει ςυςτιςει ανεξάρτθτο τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου που αναφζρεται 

απευκείασ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου του Ν3693/2008 και το  Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

Το ΔΣ τθρεί ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου με ςκοπό τθν 

περιφροφρθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρίασ, κακϊσ και τον εντοπιςμό και τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικότερων κινδφνων και παράλλθλα τθν ιεράρχθςθ αυτϊν. Ωσ 

ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου ορίηεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που τίκενται ςε 

εφαρμογι από το ΔΣ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των εταιρικϊν εργαςιϊν, τθν αξιοπιςτία τθσ χρθματοοικονομικισ 

πλθροφόρθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

 

Το τμιμα εςωτερικοφ ελζγχου αναφζρει ςτο ΔΣ τισ περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν 

ςυμφερόντων των μελϊν του ΔΣ ι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ εταιρίασ με τα 

ςυμφζροντα τθσ εταιρίασ. Οι εςωτερικοί ελεγκτζσ οφείλουν να ενθμερϊνουν εγγράφωσ το 

ΔΣ για το διενεργοφμενο από αυτοφσ ζλεγχο και να παρίςτανται κατά τισ γενικζσ 

ςυνελεφςεισ των μετόχων. 

 

Για τουσ ςκοποφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του τμιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, τα μζλθ 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου οφείλουν να ςυνεργάηονται και να παρζχουν πλθροφορίεσ ςτο 

τμιμα εςωτερικοφ ελζγχου και γενικά να διευκολφνουν το ζργο του με όλα τα απαραίτθτα 

μζςα, ενϊ τα πρόςωπα που ςτελεχϊνουν το τμιμα εςωτερικοφ ελζγχου  δικαιοφνται να 

λάβουν γνϊςθ οποιουδιποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεηικοφ λογαριαςμοφ και 

χαρτοφυλακίου τθσ εταιρίασ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε οποιαδιποτε υπθρεςία τθσ 

Εταιρίασ.  

 

Το ΔΣ προβαίνει ςε ετιςια αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου. Η αξιολόγθςθ 

περιλαμβάνει τθν εξζταςθ του εφρουσ των δραςτθριοτιτων και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ μονάδασ εςωτερικοφ ελζγχου και τθν επάρκεια των εκκζςεων διαχείριςθσ κινδφνων και 

εςωτερικοφ ελζγχου προσ τθν επιτροπι ελζγχου.  
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Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ και τθσ πλθρότθτασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, θ 

Εταιρία και οι κυγατρικζσ του ομίλου ζχουν επενδφςει ςτθ δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ 

πλθροφοριακισ βάςθσ προκειμζνου να ενιςχφεται θ αξιοπιςτία των οικονομικϊν 

καταςτάςεων και να δθμιουργοφνται δικλείδεσ αςφαλείασ για τον ζγκυρο εντοπιςμό 

πικανϊν λακϊν ι εν γζνει προβλθμάτων. Οι ετιςιεσ και οι εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ επιςκοποφνται και ελζγχονται  από ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ ελεγκτζσ. 

Σθμαντικι προςπάκεια επίςθσ καταβάλλεται ϊςτε να εξαςφαλίηεται άμεςθ, ςυςτθματικι 

και ορκι ροι πλθροφόρθςθσ από τισ κυγατρικζσ ςτθν αλλοδαπι εταιρίεσ του ομίλου, οι 

οποίεσ αποτελοφν και τθν αποκλειςτικι πλζον ειςοδθματικι του πθγι.   

 

Οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ τθσ Εταιρίασ ακολουκοφν ςειρά διαδικαςιϊν που ζχουν 

κεςπιςτεί προκειμζνου να ελζγχεται θ ορκι οικονομικι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ βάςει 

ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν που αποςκοποφν ςτθν ακριβι απεικόνιςθ των 

πραγματικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ. Οι 

μθχανιςμοί αφοροφν ςτθν ςωςτι καταγραφι των πωλιςεων με τθν παρουςία του 

απαραίτθτου παραςτατικοφ, τθν καταγραφι των ενςϊματων παγίων ςτο αντίςτοιχο 

μθτρϊο, τον ζλεγχο και τθ ςυμφωνία των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρίασ, τον 

ζλεγχο των ταμειακϊν διακεςίμων και των υποχρεϊςεων προσ τραπεηικά ιδρφματα.  

 

 Πλθροφοριακά τοιχεία (γ),(δ),(στ),(κ),(κ) παραγράφου 1 του άρκρου 10 τθσ 

οδθγίασ  2004/25/ΕΚ. 

 

Τα ςτοιχεία αυτά παρατίκενται ςτθν ενότθτα τθσ Επεξθγθματικισ Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου κατά το άρκρο 4, παρ. 7 & 8, του Ν. 3356/2007. 

 

 τοιχεία για τθ ςφνκεςθ και τον τρόπο λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

και τυχόν άλλων διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων ι επιτροπϊν 

τθσ Εταιρίασ  

 

Η διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ αςκείται από το Διοικθτικό τθσ Συμβοφλιο  ςφμφωνα με το 

καταςτατικό τθσ και το νόμο. Το ΔΣ είναι ςυλλογικά υπεφκυνο για τθ χάραξθ τθσ 

επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ, τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων και τθν εν 

γζνει διεφκυνςθ των εταιρικϊν υποκζςεων με τρόπο που προάγει τα ςυμφζροντα τθσ 
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Εταιρίασ και των μετόχων τθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αςκεί εν γζνει τθ διοίκθςθ τθσ 

Εταιρείασ και τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ και όλων των υποκζςεϊν τθσ, εκτόσ εκείνων 

που υπάγονται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Κατά τθν 

επιτζλεςθ του ζργου τουσ τα μζλθ του ΔΣ δρουν αυτόνομα, επιδιϊκοντασ τθν αφξθςθ τθσ 

αξίασ τθσ Εταιρίασ  ςτο πλαίςιο του επιχειρθματικοφ τθσ πλάνου. Ρροσ το ςκοπό αυτό 

ελζγχουν τθν απόδοςθ των προςϊπων που είναι επιφορτιςμζνα με τθν εκτζλεςθ των 

επιχειρθματικϊν αποφάςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εταιρίασ και επεμβαίνουν 

ζγκαιρα προσ αντικατάςταςθ αυτϊν, αν τοφτο καταςτεί αναγκαίο. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αποτελείται  από πζντε (5) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ εκλεγόμενα για 

πενταετι κθτεία. Κατ’ εξαίρεςθ, θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου παρατείνεται μζχρι 

τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, εντόσ τθσ οποίασ πρζπει να ςυνζλκει θ αμζςωσ επόμενθ τακτικι 

γενικι ςυνζλευςθ, ςε καμία όμωσ περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβεί τθν εξαετία. 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςιμερα αποτελείται από επτά (7) μζλθ τθρϊντασ τα 

προβλεπόμενα από το Ν.3016/2002 που διαχωρίηει μεταξφ εκτελεςτικϊν και μθ 

εκτελεςτικϊν μελϊν όπωσ επίςθσ και υπαγορεφει τθν παρουςία ανεξαρτιτων μελϊν. 

Ειδικότερα το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται απαρτίηεται από επτά (7) μζλθ εκ των 

οποίων τα τρία (3) δεν είναι  εκτελεςτικά, και δφο (2) εκ των τριϊν (3) μθ εκτελεςτικϊν 

μελϊν είναι και ανεξάρτθτα. Τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ να μθν κατζχουν μετοχζσ ςε 

ποςοςτό μεγαλφτερο του 0,5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ και να μθν ζχουν 

ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν εταιρία ι με ςυνδεδεμζνα με αυτι πρόςωπα.  Στο πλαίςιο του 

κακοριςμοφ τθσ ανεξαρτθςίασ, τόςο των υποψθφίων όςο και των εν ενεργεία μελϊν του, 

το ΔΣ λαμβάνει υπόψθ αν ζνα μζλοσ: 

 Διατθρεί επιχειρθματικι ι άλλθ επαγγελματικι ςχζςθ με τθν εταιρία ι με 

ςυνδεδεμζνθ με αυτι επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του ν. 

2190/1920, θ οποία ςχζςθ από τθ φφςθ τθσ επθρεάηει τθν επιχειρθματικι τθσ 

δραςτθριότθτα, όταν ιδίωσ είναι ςθμαντικόσ προμθκευτισ ι πελάτθσ τθσ εταιρίασ. 

 Είναι Ρρόεδροσ του ΔΣ ι διευκυντικό ςτζλεχοσ τθσ εταιρίασ, κακϊσ και εάν ζχει τισ 

ωσ άνω ιδιότθτεσ ι είναι εκτελεςτικό μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςε 

ςυνδεδεμζνθ με τθν εταιρία επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 Διατθρεί ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι ζμμιςκθσ εντολισ με τθν εταιρία ι τισ 

ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν επιχειριςεισ 
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 Ζχει ςυγγζνεια μζχρι δεφτερου βακμοφ ι είναι ςφηυγοσ εκτελεςτικοφ μζλουσ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι διευκυντικοφ ςτελζχουσ ι μετόχου που ςυγκεντρϊνει 

τθν πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ ι ςυνδεδεμζνθσ με αυτιν 

επιχείρθςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920. 

 Ζχει διοριςτεί μζλοσ του ΔΣ από μζτοχο τθσ εταιρίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 

3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Το Διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςιμερα εκλζχτθκε τθν  26θσ Οκτωβρίου 2009 με 

πενταετι κθτεία  και θ ςφνκεςθ του είναι θ ακόλουκθ: 

Ροδόλφοσ Οντόνι  

Eκτελεςτικό μζλοσ, Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ  

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1972. Αποτελεί τον ιδρυτι και βαςικό μζτοχο τθσ εταιρείασ, 

διατελϊντασ κακικοντα Διευκφνοντοσ ςυμβοφλου ζωσ και ςιμερα. Είναι απόφοιτοσ του 

London College of Printing, από όπου απζκτθςε Β.Α. in Publishing Management. Είναι 

κάτοχοσ Master of Science in Management Systems από το Rochester Institute of 

Technology. 

 

Νειάδασ Βαςίλειοσ 

Eκτελεςτικό μζλοσ, ΑϋΑντιπρόεδροσ Δ..  

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1955. Είναι απόφοιτοσ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

και κάτοχοσ Master Degree in Business Administration από το Boston University. Διακζτει 

πολυετι εμπειρία ςτον τομζα των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςθμαντικι παρουςία 

ςε εταιρίεσ του τομζα φαρμάκων και καλλυντικϊν κακϊσ και του κλάδου των τυχερϊν 

παιχνιδιϊν. Ζχει διατελζςει Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων ΑΘΗΝΑ 2004, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε, μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Ραγκόςμιασ Ζνωςθσ Λοταριϊν (World Lottery Association), μζλοσ του 

Γενικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ) και  μζλοσ  του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ελλθνοαμερικάνικου Επιμελθτθρίου. Από το 2009 ζχει 

αναλάβει τα κακικοντα του Διευκυντι Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ και Επενδυτικϊν 

Σχζςεων. 

 

Iωάννθσ Καποδίςτριασ 

Eκτελεςτικό μζλοσ, ΒϋΑντιπρόεδροσ Δ.. 

Γεννικθκε το 1972 ςτθν Ακινα. Κατζχει Diploma ςτα Οικονομικά από το University of 
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London και BSc(Hons) ςτα Οικονομικά και ςτθν Επιςτιμθ των Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 

από το Manchester Metropolitan University. 

Εργάςτθκε αρχικά ςτθν Ελλάδα ςτο χϊρο τθσ διαφιμιςθσ και ςτθ ςυνζχεια για 7,5 ζτθ ωσ 

Marketing Manager ςτθν αεροπορικι εταιρία easyJet ςτθν Αγγλία. Εκεί ιταν υπεφκυνοσ για 

το λανςάριςμα, τθ διαφιμιςθ και το ςφνολο τθσ επικοινωνίασ τθσ εταιρίασ ςε 9 χϊρεσ τθσ 

Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Από τον Οκτϊβριο 2005 εργάηεται ωσ Managing 

Director ςτισ κυγατρικζσ εταιρίεσ τθσ Centric ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και τθ Μάλτα.  

 

Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ 

Mθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.. 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1946. Είναι πτυχιοφχοσ του Ράντειου Ρανεπιςτθμίου, τθσ Νομικισ 

Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν κακϊσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ τθσ 

Νομικισ του Ρανεπιςτθμίου Cambridge ςτθν Αγγλία. 

 

Εμμανουιλ Βλαςερόσ  

Mθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ..  

Γεννικθκε το 1956. Σποφδαςε οικονομικά ςτθν Α.Β.Σ.Ρ. και διακζτει μακροχρόνια εμπειρία 

ςε υψθλόβακμεσ διοικθτικζσ κζςεισ διαφόρων εταιρειϊν. Ζχει διατελζςει Οικονομικόσ 

Διευκυντισ ςτθν Χατηθιωάννου Holdings επί οχτϊ χρόνια, και Γενικόσ Διευκυντισ ςτθν 

Sprider Stores A.E. επί 4 χρόνια. Σιμερα εξαςκεί ελεφκερο επάγγελμα ωσ ςφμβουλοσ 

επιχειριςεων. 

 

Jonathan Moss 

Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεννικθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία το 1954. Σποφδαςε ςε Ρανεπιςτιμιο τθσ Μεγάλθσ 

Βρετανίασ και εργάςτθκε ςτον τομζα International Business Development για τθν Unisys και 

τθν Motorola και μπικε ςτο χϊρο του e-gaming το 1997. Ζκτοτε διετζλεςε διευκυντισ τθσ 

Access Gaming Systems (Αυςτραλία), τθσ WagerLogic (Κφπροσ) και τθσ World Gaming 

(Μεγάλθ Βρετανία). Σιμερα ζχει δικι του εταιρία ςυμβουλϊν e-gaming. 

Φωτεινι αραντάκου 

Ανεξάρτθτο - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.. 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα  το 1979. Σποφδαςε Ναυτιλιακζσ Επιςτιμεσ ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Ρειραιά. Η επαγγελματικι τθσ ςταδιοδρομία ξεκίνθςε από το Νοζμβριο του 2006 ςτα 

λογιςτιρια των εταιρειϊν Microshop – Enternet Ε.Ρ.Ε και Corpus Economicus Ο.Ε με κφριεσ 
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αρμοδιότθτεσ τθν τιρθςθ Βιβλίων Β’ και Γ’ κατθγορίασ, τθν  παρακολοφκθςθ φορολογικϊν 

κεμάτων και μιςκοδοςίασ και τθν προετοιμαςία προχπολογιςμϊν των εταιρειϊν. Είναι 

μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κατζχει άδεια αςκιςεωσ 

Οικονομολογικοφ Επαγγζλματοσ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο καλοφμενο από τον Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ςυνζρχεται 

ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ κάκε φορά που ο νόμοσ, το καταςτατικό ι οι ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ 

το απαιτοφν. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυνζρχεται και οπουδιποτε αλλοφ εφ’ 

όςον ςτθν ςυνεδρίαςθ αυτι παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ του και κανζνα 

δεν αντιλζγει ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων. Ο 

Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ. Χρζθ 

Γραμματζωσ του Συμβουλίου εκτελεί ζνασ εκ των ςυμβοφλων, ι οιοςδιποτε τρίτοσ, 

οριηόμενοσ από το Συμβοφλιο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει με 

τθλεδιάςκεψθ με τθν προχπόκεςθ θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του να περιλαμβάνει τισ 

αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ. 

 

Επιτροπι Ελζγχου 

Η Εταιρεία κατ’εφαρμογι του άρκρο 37 του Ν. 3693/2008 ςφςτθςε Επιτροπι Ελζγχου που 

απαρτίηεται από τρία μζλθ εκ των οποίων τα δφο είναι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Ο 

επικεφαλισ τθσ επιτροπισ διακζτει επαρκείσ γνϊςεισ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ. 

Τα μζλθ τθσ επιτροπισ είναι τα ακόλουκα: 

 

Φωτεινι Σαραντάκου (επικεφαλισ) 

Εμμανουιλ Βλαςερόσ   

Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ 

 

Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου αφοροφν: 

α) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, 

β) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ 

ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ορκισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ, 

γ) ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ, 

δ) ςτθν επιςκόπθςθ και παρακολοφκθςθ κεμάτων ςυναφϊν με τθν φπαρξθ και διατιρθςθ 

τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ ανεξαρτθςίασ του νόμιμου ελεγκτι ι του ελεγκτικοφ 
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γραφείου ιδιαιτζρωσ όςον αφορά τθν παροχι ςτθν Εταιρεία άλλων υπθρεςιϊν από το 

νόμιμο ελεγκτι ι το ελεγκτικό γραφείο. 

 

θμειϊνεται ότι το μθ Εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.. και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου κοσ 

Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ απεβίωςε  προςφάτωσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο εκφράηει τθ 

βακειά κλίψθ του για τθν απϊλεια ενόσ ςθμαντικοφ ςυνεργάτθ με πολυετι παρουςία 

και προςφορά ςτα διοικθτικά δρϊμενα τθσ Εταιρίασ. Θα υπάρξει μζριμνα για τθν άμεςα 

αναπλιρωςθ του και ςτα δφο ςϊματα τα οποία ςυμμετείχε.  

 

 Πλθροφοριακά ςτοιχεία για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των 

μετόχων και τισ βαςικζσ εξουςίεσ τθσ και περιγραφι των δικαιωμάτων των 

μετόχων και του τρόπου άςκθςθσ τουσ 

 

Η Γενικι Συνζλευςθ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Εταιρίασ και οι αποφάςεισ αυτισ 

υποχρεϊνουν όλουσ τουσ μετόχουσ ακόμθ και τουσ απόντεσ και τουσ διαφωνοφντεσ 

μετόχουσ. Η Γενικι Συνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποφαςίηει για : 

1. Ραράταςθ τθσ διάρκειασ, ςυγχϊνευςθ ι διάλυςθ τθσ Εταιρίασ. 

2. Τροποποίθςθ του καταςτατικοφ. Σαν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ κεωρείται και 

θ αφξθςθ ι θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

3. Ζκδοςθ δανείου με ομολογίεσ κακϊσ και με ομολογίεσ που προβλζπουν τα άρκρα 

3α, 3β, 3γ, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφουν. 

4. Εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

5. Εκλογι ελεγκτϊν και κακοριςμό τθσ αμοιβισ τουσ. 

6. Διοριςμό εκκακαριςτϊν. 

7. Διάκεςθ των ετιςιων κερδϊν και  

8. Ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

 

Η Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, ςυγκαλείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςυνζρχεται 

τακτικά ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ τουλάχιςτο μια φορά το χρόνο και ειδικότερα μζςα ςτο 

πρϊτο εξάμθνο από τθ λιξθ κάκε εταιρικισ χριςεωσ.  Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να 

ςυγκαλεί ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων όταν κρίνει ςκόπιμο.  

 

Η Γενικι Συνζλευςθ, με εξαίρεςθ τισ επαναλθπτικζσ ςυνελεφςεισ και εκείνεσ που 

εξομοιϊνονται με αυτζσ, πρζπει να καλείται είκοςι (20) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν 
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από τθν οριηόμενθ για τθ ςυνεδρίαςι τθσ, υπολογιηόμενων και των μθ εργάςιμων θμερϊν.  

Η θμζρα τθ δθμοςιεφςεωσ τθσ προςκλιςεωσ τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ και θ θμζρα τθσ 

ςυνεδριάςεωσ τθσ δεν υπολογίηονται. 

 

 Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι αν αυτόσ κωλφεται, το μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου που το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει ορίςει  ωσ αναπλθρωτι του, προεδρεφει 

προςωρινά ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Ο Ρρόεδροσ ορίηει τον προςωρινό γραμματζα. Μετά τθν 

επικφρωςθ του πίνακα των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου, θ Γενικι Συνζλευςθ 

εκλζγει το οριςτικό προεδρείο, το οποίο ςυγκροτείται από τον Ρρόεδρο και ζναν 

γραμματζα που εκτελεί και χρζθ ψθφοςυλλζκτθ.  

 

Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο 

και τον γραμματζα τθσ Συνζλευςθσ. Αντίγραφα ι αποςπάςματα των πρακτικϊν αυτϊν 

εκδίδονται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. και ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του από τον 

Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και ςε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ των ανωτζρω δφο, από τον 

αρχαιότερο Σφμβουλο.  

Η εταιρία αναρτά ςτον ιςτότοπό τθσ είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκάςτοτε 

Γενικι Συνζλευςθ, πλθροφορίεσ ςχετικά με:  

 

 τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τον τόπο ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

μετόχων,  

 τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τισ πρακτικζσ ςυμμετοχισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

δικαιϊματοσ ειςαγωγισ κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ και υποβολισ 

ερωτιςεων, κακϊσ και των προκεςμιϊν εντόσ των οποίων τα δικαιϊματα αυτά 

μποροφν να αςκθκοφν,  

 τισ διαδικαςίεσ ψθφοφορίασ, τουσ όρουσ αντιπροςϊπευςθσ μζςω πλθρεξουςίου 

και τα χρθςιμοποιοφμενα ζντυπα για ψθφοφορία μζςω πλθρεξουςίου,  

 τθν θμεριςια διάταξθ τθσ ςυνζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχεδίων των 

αποφάςεων προσ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ, αλλά και τυχόν ςυνοδευτικϊν εγγράφων,  

 τον προτεινόμενο κατάλογο υποψιφιων μελϊν του ΔΣ και τα βιογραφικά τουσ 

(εφόςον υπάρχει κζμα εκλογισ μελϊν), και το ςυνολικό αρικμό των μετοχϊν και 

των δικαιωμάτων ψιφου κατά τθν θμερομθνία τθσ ςφγκλθςθσ.  

 

Ρερίλθψθ των πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
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των αποτελεςμάτων τθσ ψθφοφορίασ για κάκε απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 

κακίςταται διακζςιμθ ςτον ιςτότοπο τθσ εταιρίασ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, μεταφραςμζνθ ςτθν αγγλικι, εφόςον το τελευταίο 

επιβάλλεται από τθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ εταιρίασ και είναι οικονομικά εφικτό.  

 

Τουλάχιςτον ο Ρρόεδροσ του ΔΣ τθσ Εταιρίασ ι κατά περίπτωςθ ο Αντιπρόεδροσ του ΔΣ, ι ο 

Γενικόσ Διευκυντισ, κατά περίπτωςθ, κακϊσ και ο εςωτερικόσ ελεγκτισ και ο τακτικόσ 

ελεγκτισ παρίςτανται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, προκειμζνου να παρζχουν 

πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, που τίκενται προσ 

ςυηιτθςθ, και επί ερωτιςεων ι διευκρινίςεων που ηθτοφν οι μζτοχοι. Ο Ρρόεδροσ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ διακζτει επαρκι χρόνο για τθν υποβολι ερωτιςεων από τουσ 

μετόχουσ.  

 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ των μετόχων 

 

Οι μζτοχοι ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ιςότιμα και αποδοτικά ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 

των μετόχων και να είναι επαρκϊσ και κατάλλθλα ενθμερωμζνοι για τισ αποφάςεισ που κα 

πρζπει να λάβουν. 

 Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Εταιρίασ υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν 

θμεριςια διάταξθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ 

περιζλκει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ 

ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ 

και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ 

προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Εταιρίασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ 

μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. (β) Με αίτθςθ 

μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, το διοικθτικό ςυμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν περιλθφκεί ςτθ αρχικι ι 

τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο διοικθτικό 



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 28 από 93 

ςυμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

(γ) Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου που υποβάλλεται ςτθν Εταιρία πζντε (5) 

τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο 

υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ 

για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρίασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι 

εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να 

αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ 

αναγράφεται ςτα πρακτικά. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε 

αιτιςεισ μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται 

όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ, ιδίωσ με τθ 

μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. (δ) Μετά από αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το 

ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν 

Εταιρία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των 

εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρίασ. Το διοικθτικό 

ςυμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, 

ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σε όλεσ τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ οι 

αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των 

μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ.  
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4. Επεξθγθματικι Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ CENTRIC ΠΟΛΤΜΕΑ Α.Ε. 

(άρκρο 4, παρ. 7 & 8, Ν. 3356/2007) προσ τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των 

Μετόχων 

Η παροφςα επεξθγθματικι ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ 

Α.Ε. προσ τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ περιζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ 

αναφορικά με τα ηθτιματα των παραγράφων 7 & 8 του άρκρου 4 του Ν.3356/2007. Ριο 

ςυγκεκριμζνα:   

 

1. Διάρκρωςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ανζρχεται ςιμερα ςτο ποςό των €16.204.554,00 

είναι ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο και διαιρείται ςε 45.012.650 κοινζσ ονομαςτικζσ 

μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 0,36 Ευρϊ εκάςτθσ. Πλεσ οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι 

ειςθγμζνεσ και διαπραγματεφονται ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, ςτθν κατθγορία 

μικρισ και μεςαίασ κεφαλαιοποίθςθσ ςτον κλάδο «Ρροςωπικά & Οικιακά Αγακά – 

Ραιχνίδια». 

 

2. Περιοριςμοί ςτθ μεταβίβαςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ 
 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρίασ. 

 

3. θμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των 
άρκρων 9-11 του Ν.3556/2007 

 

Οι ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ ςτθν Εταιρία, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του 

Ν.3556/2007  ςτισ 31.12.2010 είναι οι ακόλουκεσ:  

 

Μζτοχοσ Αρικμόσ Μετοχϊν Ροςοςτό 

J&E Investments Limited 10.685.005 23,74% 

Round Rock Limited 7.575.758 16,83% 

οδόλφοσ Οντόνι 5.341.174 11,87% 

 

Κανζνα άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο δεν κατζχει ποςοςτό μεγαλφτερο του 5% 

του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.   
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4. Μζτοχοι που κατζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου και περιγραφι των ςχετικϊν 
δικαιωμάτων 

 

Δεν υφίςτανται μετοχζσ που να παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.  

 

5. Περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου 
 

Δεν υφίςτανται γνωςτοί περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου ςε κατόχουσ μετοχϊν 

τθσ Εταιρίασ.  

 

6. υμφωνίεσ μεταξφ μετόχων οι οποίεσ ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθ 
μεταβίβαςθ μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου. 
 

Δεν ζχουν περιζλκει εισ γνϊςθ τθσ Εταιρίασ ςυμφωνίεσ μεταξφ μετόχων οι οποίεσ 

ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθν μεταβίβαςθ μετοχϊν ι περιοριςμοφσ ςτθν 

άςκθςθ δικαιωμάτων ψιφου.  

 

7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθ μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
κακϊσ και τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, εφόςον διαφοροποιοφνται από 
τα προβλεπόμενα ςτον Κ.Ν. 2190/1920.  

 

Αναφορικά με το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ και τα ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ 

Εταιρίασ δεν υφίςτανται κανόνεσ οι οποίοι να διαφοροποιοφνται από τα 

προβλεπόμενα του κ.ν.2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 

8. Αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι οριςμζνων μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι για τθν αγορά ιδίων μετοχϊν 
ςφμφωνα με το άρκρο του Κ.Ν.2190/1920. 

 

Σφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει το  

Διοικθτικό Συμβοφλιο αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ, εκδίδοντασ νζεσ 

μετοχζσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ εγκεκριμζνων από τθ Γενικι Συνζλευςθ 

Ρρογραμμάτων Ραροχισ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ (Stock Option Plans), όπωσ και 

για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ από τουσ δικαιοφχουσ. Σφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ωσ ιςχφει, θ Εταιρία δφναται να 

αποκτιςει δικζσ τθσ μετοχζσ, μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, μζχρι 
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του 1/10 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, με τουσ ειδικότερουσ όρουσ 

και διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 16του Κ.Ν. 

2190/1920, ωσ ιςχφει. Σε ςχζςθ με το παραπάνω δεν  υπάρχει αντίκετθ διάταξθ ςτο 

καταςτατικό τθσ Εταιρίασ. 

 

9. υμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Εταιρεία και οι οποίεσ τίκενται ςε ιςχφ, 
τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ του ελζγχου αυτισ κατόπιν 
δθμόςιασ πρόταςθσ. 

 

Δεν υφίςταται οιαδιποτε ςθμαντικι ςυμφωνία ςυναφκείςα από τθν Εταιρία, θ 

οποία να τίκεται ςε ιςχφ, τροποποιείται ι λιγει ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο 

τθσ Εταιρίασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ. 

 

10. υμφωνίεσ με μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ. 
 

Δεν υφίςταται οιαδιποτε ςυμφωνία μεταξφ τθσ Εταιρίασ και μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου αυτισ ι του προςωπικοφ, θ οποία να προβλζπει αποηθμίωςθ ςε 

περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ 

ι τθσ απαςχόλθςθσ τουσ εξαιτίασ οιαςδιποτε δθμόςιασ πρόταςθσ.  

 

 

 

Μοςχάτο, 29 Μαρτίου 2011 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

.  
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3. Ζκκεςθ ελζγχου ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι 

 

Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ 

 

Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Εταιρείασ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ» και των κυγατρικϊν τθσ, που 

αποτελοφνται από τθν εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 

Δεκεμβρίου 2010, τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, 

μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία 

αυτι, κακϊσ και τθν περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και τισ λοιπζσ 

επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Η διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των εταιρικϊν 

και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε 

ςε λάκοσ. 

 

Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Η δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ.  Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε 

τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. 

 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν 

τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ.  Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι 

περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, που  οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.  

Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ 

δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των εταιρικϊν και 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν 

διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ 
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περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ 

και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων. 

 

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και 

κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

 

Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ 

«CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ»  και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31 

Δεκεμβρίου 2010 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για 

τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Αναφορά επί άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν κεμάτων 

α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν 

παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β)  Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ 

Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

    

              Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ 
              Λεωφ. Μεςογείων 396,  
              153 41 Αγία Ραραςκευι 
              ΑΜ/ΣΟΕΛ:  148 

        Ακινα, 29 Μαρτίου 2011 

        Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ 

 

 

 

        Ευάγγελοσ Ν. Ραγϊνθσ 

      ΑΜ/ΣΟΕΛ: 14211 
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4. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Οι ςυνθμμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01/01/2010 - 31/12/2010 

είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ «CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» 

τθν 29/03/2011 και ζχουν δθμοςιοποιθκεί με τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.centric.gr, κακϊσ και ςτον διαδικτυακό χϊρο του Χ.Α, όπου 

και κα παραμείνουν ςτθν διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ για χρονικό διάςτθμα 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυντάξεωσ και δθμοςιοποιιςεϊσ τουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι τα δθμοςιευκζντα ςτον τφπο ςυνοπτικά οικονομικά ςτοιχεία ςτοχεφουν 

ςτο να παράςχουν ςτον αναγνϊςτθ οριςμζνα γενικά οικονομικά ςτοιχεία αλλά δεν 

παρζχουν τθν ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ οικονομικισ κζςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ 

Εταιρίασ και του Ομίλου, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ.  
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Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ 

 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σθμείωςθ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Μθ κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 3.2 2.163.320,44 2.214.920,18 2.160.564,70 2.211.358,65

Τπεραξία επιχειριςεωσ 3.6 4.091.517,07 4.091.517,07 0,00 0,00

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 3.3 30.256.295,50 30.508.122,46 1.744.353,44 1.996.030,63

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 3.4 0,00 0,00 26.638.125,60 26.638.125,60

Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 3.5 19.337.865,43 0,00 19.232.906,58 0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 3.20 105.939,15 137.679,74 105.625,15 137.679,74

Άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 3.7 29.464,61 30.658,08 29.464,61 30.658,08

Σφνολο μθ κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 55.984.402,19 36.982.897,53 49.911.040,08 31.013.852,70

Κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

Αποκζματα 3.8 0,00 1.635.015,35 0,00 1.635.015,35

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 3.9 10.743.511,24 12.275.216,02 3.684.622,66 8.167.597,84

Προκαταβολζσ 3.11 192.471,66 75.849,01 61.306,83 75.849,01

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 3.13 2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98

Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ 3.12 21.584,54 256.699,19 21.584,54 256.699,19

Σφνολο κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 13.656.879,69 17.740.172,44 3.845.512,00 10.663.122,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 69.641.281,88 54.723.069,97 53.756.552,08 41.676.975,07

ΚΑΘΑΘ ΘΕΣΘ  ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποκεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 3.14 16.204.554,00 9.630.679,32 16.204.554,00 9.630.679,32

Τπζρ το άρτιο ζκδοςθ 3.14 11.916.735,85 6.504.245,70 11.916.735,85 6.504.245,70

Κδιεσ μετοχζσ 3.14 -1.717.306,74 -1.717.306,74 -1.717.306,74 -1.717.306,74

υν/κζσ διαφ.οικονομικϊν εκμεταλλεφςεων εξωτ. 16.026,88 -5.909,58 0,00 0,00

Αποκεματικά 3.14 828.381,66 761.772,91 803.809,49 739.376,91

υςωρευμζνα Κζρδθ (Ηθμίεσ) 7.936.996,55 6.468.776,58 187.263,26 1.298.679,47

Σφνολο κεφαλαίων και αποκεματικϊν 35.185.388,20 21.642.258,18 27.395.055,86 16.455.674,66

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 120.140,09 -32.911,11 0,00 0,00

Σφνολο κακαρισ κζςθσ 35.305.528,29 21.609.347,08 27.395.055,86 16.455.674,66

Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Mακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 3.17 21.368.839,16 21.238.421,65 21.368.839,16 21.238.421,65

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 3.20 5.932,00 1.702,00 0,00 0,00

Τποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεωσ 3.15 37.299,00 63.436,00 37.299,00 63.436,00

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 3.5 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00

Σφνολο μακροπροκζςμων υποχρεϊςεων 24.762.070,16 21.303.559,65 24.756.138,16 21.301.857,65

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 3.16 7.720.461,39 10.292.105,22 485.032,02 2.401.384,74

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 3.17 807.189,64 1.219.382,87 807.189,64 1.219.382,87

Σρζχον μερίδιο των μακροπρόκεςμων δανείων 3.17 241.452,53 282.069,78 241.452,53 282.069,78

Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ 3.18 804.579,87 16.605,37 71.683,87 16.605,37

Σφνολο βραχυπροκζςμων υποχρεϊςεων 9.573.683,43 11.810.163,24 1.605.358,06 3.919.442,76

Σφνολο κακαρισ κζςθσ  και υποχρεϊςεων 69.641.281,88 54.723.069,97 53.756.552,08 41.676.975,07

 

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ετιςιασ οικονομικισ 

ζκκεςθσ. 
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Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων 

 

 

01.01 - 31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009 01.01 - 31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

Κακαρό κζρδοσ περιόδου 2.143.864,33 5.398.860,15 -1.042.751,28 221.581,61

Λοιπά Συνολικά Ζιςοδιματα

Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία διαθζςιμα προσ πώληςη :

υναλλαγματικζσ διαφορζσ μετατροπισ -37.195,13 4.395,06 0,00 0,00

Φόροσ ειςοδιματοσ που περιλαμβάνεται ςτα λοιπά 

ςυνολικά ζςοδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα για τθν περίοδο μετά από φόρουσ
-37.195,13 4.395,06 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα για τθν περίοδο μετά από 

φόρουσ  2.106.669,20 5.403.255,21 -1.042.751,28 221.581,61

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 1.560.997,53 4.714.187,34 -1.042.751,28 221.581,61

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 545.671,67 689.067,87 0,00 0,00

ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ετιςιασ οικονομικισ 

ζκκεςθσ. 
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Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σφνολο κακαρισ κζςθσ ζναρξθσ περιόδου (1.01.2010 

και 01.01.2009 αντίςτοιχα)
21.609.347,08 14.931.656,97 16.455.674,66 14.221.717,27

Κζρδθ / (ηθμιζσ) περιόδου, μετά από φόρουσ 2.143.864,33 5.398.860,15 -1.042.751,28 221.581,61

Αφξθςθ / (μείωςθ) μετοχικοφ κεφαλαίου 6.573.874,68 895.427,64 6.573.874,68 895.427,64

Διανεμθκζντα  μερίςματα -457.438,42 -1.756.952,41 -59.689,12 -1.019.011,52

Κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ υπζρ το άρτιο 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποκεματικό υπζρ το άρτιο 5.412.490,15 1.927.539,64 5.412.490,15 1.927.539,64

Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν 55.456,77 61.085,82 55.456,77 61.085,82

Άςκθςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ μετοχϊν 0,00 147.334,20 0,00 147.334,20

(Αγορζσ)/πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιδράςεισ από μεταβολζσ ςε κυγατρικζσ εταιρίεσ 5.128,83 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα

υναλλαγματικζσ διαφορζσ από μετατροπι εκμ/ςθσ 

εξωτερικοφ
-37.195,13 4.395,06 0,00 0,00

Σφνολο κακαρισ κζςθσ λιξθσ περιόδου (31.12.2010 και 

31.12.2009  αντίςτοιχα)
35.305.528,28 21.609.347,08 27.395.055,86 16.455.674,66

 

 

 

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ετιςιασ οικονομικισ 

ζκκεςθσ. 
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Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 

  

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ προ φόρων(ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ) 6.723.115,60 8.102.318,85 1.782.983,20 859.676,77

Κζρδθ προ φόρων(διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ) -2.762.333,01 -620.321,92 -2.762.333,01 -620.321,92

Πλζον/μείον προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ 247.573,63 262.044,22 246.041,50 260.117,21

υναλλαγματικζσ διαφορζσ -3.741,61 4.257,97 0,00 0,00

Αποτελζςματα(ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμιζσ) 

επενδυτικισ δραςτθριότθτασ -109.679,65 0,00 -4.513.416,33 -3.757.689,55

Ηθμία από πϊλθςθ ςτοιχείων πάγιου 

ενεργθτικοφ 0,00 0,00 0,00 0,00
4.094.934,96 7.748.299,11 -5.246.724,63 -3.258.217,49

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 759.412,05 856.668,23 762.614,42 856.551,44

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ 

λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι που 

ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων 0,00 0,00 0,00 0,00

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων -3.982.141,91 -1.062.591,21 -1.214.375,55 -301.139,92

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν 

τραπεηϊν) 25.456,86 1.477.477,67 -56.354,55 -73.615,30

Μείον:
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 

καταβεβλθμζνα -1.015.285,45 -843.475,71 -1.015.256,45 -843.518,92

Καταβεβλθμζνοι φόροι -2.089.425,25 -179.701,34 0,00 0,00
-6.301.983,70 248.377,64 -1.523.372,13 -361.722,70

Λειτουργικζσ ροζσ από διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ 4.738.977,47 -699.890,69 4.738.977,47 -699.890,69

Συνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ (α) 2.531.928,72 7.296.786,06 -2.031.119,29 -4.319.830,88

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, 

κοινοπραξιϊν και λοιπϊν επενδφςεων -2.360.000,00 -2.500,00 -2.360.000,00 -2.500,00

Αγορά ενςϊματων και άχλων πάγιων 

ςτοιχείων 0,00 -5.997.500,00 0,00 0,00

Μερίςματα ειςπραχκζντα 0,00 0,00 4.513.416,33 3.757.689,55

Επενδυτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ -133.334,90 -132.904,49 -133.334,90 -132.904,49

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ 

δραςτθριότθτεσ (β) -2.493.334,90 -6.132.904,49 2.020.081,43 3.622.285,06

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
0,00 2.174.700,00 0,00 2.174.700,00

Εξοφλιςεισ δανείων -203.225,03 526.512,35 -203.225,03 526.512,35

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από 

χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίςματα πλθρωκζντα -457.438,42 -1.756.952,41 -59.689,12 -1.019.011,52

Χρθματοδοτικζσ ροζσ από διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ -176.011,00 -998.974,89 -176.011,00 -998.974,89

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από 

χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) -836.674,45 -54.714,95 -438.925,15 683.225,94

Κακαρι αφξθςθ / (μείωςθ) ςτα ταμειακά 

διακζςιμα και ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β) 

+ (γ) -798.080,63 1.109.166,61 -449.963,01 -14.319,88

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ 

περιόδου 3.497.392,88 2.388.226,26 527.960,98 542.280,86

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ 

περιόδου δραςτθριότθτασ 2.699.312,25 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98  

 

Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ετιςιασ οικονομικισ 

ζκκεςθσ. 
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Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου 1/1/2010 - 31/12/2010 περιλαμβάνουν 

τισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. (εφεξισ θ «Εταιρία» ι θ 

«CENTRIC») και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και των 

ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιριϊν (μαηί ο «Πμιλοσ»). 

Η Εταιρία "CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο CENTRIC 

ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε., που αποδίδεται ξενόγλωςςα και για τισ μετά τθσ αλλοδαπισ ςχζςεισ και 

ςυναλλαγζσ ςε πιςτι μετάφραςθ CENTRIC MULTIMEDIA, ζχει ςυςτακεί με τθν υπ’ αρικμ. 

ΕΜ.2723/25.08.1995 απόφαςθ του Νομάρχθ Ακθνϊν, με τθν οποία δόκθκε άδεια 

ςφςταςθσ και εγκρίκθκε το καταςτατικό τθσ (Φ.Ε.Κ. Τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. 5194/6.09.1995). 

Η Εταιρία είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Μθτρϊο Α.Ε. τθσ Νομαρχίασ Ακθνϊν με αρικμό Μ.Α.Ε 

34077/06/Β/95/33. 

Τα γραφεία τθσ Εταιρίασ βρίςκονται ςτο Μοςχάτο, επί τθσ οδοφ Μακρυγιάννθ 20, τθλ. 210-

9480000 και ζδρα τθσ είναι ο Διμοσ Μοςχάτου. Η διάρκεια τθσ Εταιρίασ ζχει οριςτεί ςε 50 

ζτθ από τθν 25.08.1995, και λιγει τθν αντίςτοιχθ θμερομθνία του ζτουσ 2045. 

Η Εταιρία αποτελεί τθ μθτρικι Εταιρία του Ομίλου. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ενεργά 

ςτθν αγορά του on-line gaming.  

Οι μετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν με τον κωδικό ΣΕΝΤ. 

Κάκε κοινι ονομαςτικι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

Εταιρίασ τθν 31θσ Δεκεμβρίου 2010 ανζρχεται ςε € 16.204.554 και διαιρείται ςε 45.012.650 

κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ (€ 0,36) θ κάκε μία.  

 

2. Οι ςθμαντικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που χρθςιμοποιεί ο Όμιλοσ 

 

2.1. Πλαίςιο κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων  

 Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ με θμερομθνία 31 Δεκεμβρίου 

2010, που καλφπτουν τθν περίοδο από 1θ Ιανουαρίου 2010 ζωσ 31θ Δεκεμβρίου 2010, 

ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (going 

concern), τθν αρχι των δεδουλευμζνων (accrual basis) και είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι 

Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.), όπωσ αυτά ζχουν εκδοκεί από τθν 

Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), κακϊσ και των ερμθνειϊν τουσ, όπωσ 

αυτζσ ζχουν εκδοκεί από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Ρροτφπων (IFRIC) τθσ IASB.   

 

 Πλα τα ανακεωρθμζνα ι νεοεκδοκζντα Ρρότυπα και διερμθνείεσ που ζχουν εφαρμογι 

ςτον Πμιλο και είναι ςε ιςχφ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ελιφκθςαν υπόψθ για τθ ςφνταξθ 

των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τρζχουςασ χριςθσ ςτθν ζκταςθ που αυτά ιταν 

εφαρμόςιμα. 
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Η ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ αναφοράσ απαιτεί τθ χριςθ εκτιμιςεων και κρίςεων από τθ Διοίκθςθ 

τθσ Εταιρίασ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν. Οι ςθμαντικζσ εκτιμιςεισ και 

παραδοχζσ ζχουν επιςθμανκεί όπου κρίνεται κατάλλθλο.   

 

2.1.1. Καταςτατικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Η Εταιρία, τθρεί τα λογιςτικά τουσ βιβλία με βάςθ τον Ελλθνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920 

και τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. Από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 και εφεξισ, θ 

μθτρικι Εταιρία και οι κυγατρικζσ τθσ υποχρεοφνται βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ, να ςυντάςςουν τισ καταςτατικζσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ςφμφωνα με 

τα ΔΡΧΑ που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

2.1.2. Χριςθ Εκτιμιςεων 

Η ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί όπωσ θ διοίκθςθ 

προβαίνει ςτθν διενζργεια εκτιμιςεων και υποκζςεων που επθρεάηουν τα ποςά των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και 

υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία των οικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και τα ποςά των 

εςόδων και εξόδων κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ. Τα πραγματικά αποτελζςματα 

ενδζχεται να διαφζρουν από αυτζσ τισ εκτιμιςεισ.  

 

2.1.3. Ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι ςυνθμμζνεσ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ και εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί 

από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ ςτισ 29 Μαρτίου 2011. 

 

2.1.4. Ανάλυςθ Διακοπτόμενθσ δραςτθριότθτασ  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ κατά τθν ςυνεδρίαςι του ςτισ 15/3/2011 αποφάςιςε 

τθν αναςτολι τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ του εμπορίου και διανομισ 

προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου. Η διαδικαςία τροποποίθςθσ του τρόπου 

δραςτθριοποίθςθσ τθσ Εταιρίασ ςτον τομζα εμπορίασ πολυμζςων και ζμμεςθσ πλζον 

δραςτθριοποίθςθσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ αυτισ ςε άλλεσ εταιρίεσ είχε αποφαςιςτεί κατά 

τθν από 17/2/2010 ςυνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ Εταιρίασ και ολοκλθρωνόταν ςταδιακά. Για το 

λόγο αυτό τα αποτελζςματα τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ωσ διακοπείςα δραςτθριότθτα. 

Η ανάλυςθ τθσ διακοπτόμενθσ δραςτθριότθτασ για τον Πμιλο και τθν Εταιρεία 

παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα : 
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01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009
Ζςοδα 2.694.649,76 6.248.362,14 2.694.649,76 6.248.362,14

Κόςτοσ πωλιςεων -2.627.966,49 -5.247.751,85 -2.627.966,49 -5.247.751,85

Μικτό κζρδοσ 66.683,27 1.000.610,29 66.683,27 1.000.610,29

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 0,00 104.082,02 104.082,02

Ζξοδα διακζςεωσ -2.478.877,11 -1.269.496,28 -2.478.877,11 -1.269.496,28

Ζξοδα διοικιςεωσ -182.707,26 -222.036,48 -182.707,26 -222.036,48

Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ -34.647,54 -17.287,57 -34.647,54 -17.287,57

Κζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ -2.629.548,64 -404.128,02 -2.629.548,64 -404.128,02

Κόςτοσ χρθματοοικονομικό -132.784,37 -248.081,38 -132.784,37 -248.081,38

Ζςοδα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα 0,00 31.887,48 0,00 31.887,48

Κζρδοσ προ φόρων -2.762.333,01 -620.321,92 -2.762.333,01 -620.321,92

Φόροσ ειςοδιματοσ -63.401,47 -17.773,24 -63.401,47 -17.773,24

Κακαρό κζρδοσ από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ
-2.825.734,48 -638.095,16 -2.825.734,48 -638.095,16

Κακαρό κζρδοσ από διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ
0,00 0,00 0,00 0,00

Κακαρό κζρδοσ περιόδου -2.825.734,48 -638.095,16 -2.825.734,48 -638.095,16

Κατανζμονται ςε:

Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ -2.825.734,48 -638.095,16 -2.825.734,48 -638.095,16

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 0,00 0,00 0,00 0,00

Σφνολο -2.825.734,48 -638.095,16 -2.825.734,48 -638.095,16

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΕΤΑΙΙΚΑ

 
 

 

Πρότυπα και Διερμηνείεσ υποχρεωτικζσ για την τρζχουςα οικονομική περίοδο 

 

ΔΠΧΑ 3 (Ανακεωρθμζνο) «υνενϊςεισ Επιχειριςεων» και ΔΛΠ 27 (Σροποποιθμζνο) 

«Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»  

Το ανακεωρθμζνο ΔΡΧΑ 3 ειςάγει μια ςειρά αλλαγϊν ςτο λογιςτικό χειριςμό ςυνενϊςεων 

επιχειριςεων οι οποίεσ κα επθρεάςουν το ποςό τθσ αναγνωριςκείςασ υπεραξίασ, τα 

αποτελζςματα τθσ αναφερόμενθσ περιόδου ςτθν οποία πραγματοποιείται θ απόκτθςθ 

επιχειριςεων και τα μελλοντικά αποτελζςματα. Αυτζσ οι αλλαγζσ περιλαμβάνουν τθν 

εξοδοποίθςθ δαπανϊν που ςχετίηονται με τθν απόκτθςθ και τθν αναγνϊριςθ 

μεταγενζςτερων μεταβολϊν ςτθν εφλογθ αξία του ενδεχόμενου τιμιματοσ (“contingent 

consideration”) ςτα αποτελζςματα. Το τροποποιθμζνο ΔΛΡ 27 απαιτεί ςυναλλαγζσ που 

οδθγοφν ςε αλλαγζσ  ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι να καταχωροφνται ςτθν κακαρι 

κζςθ. Το τροποποιθμζνο πρότυπο μεταβάλλει το λογιςτικό χειριςμό για τισ ηθμίεσ που 

πραγματοποιοφνται από κυγατρικι εταιρεία κακϊσ και τθσ απϊλειασ του ελζγχου 

κυγατρικισ. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ, ςε κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο 

αποκτϊν να επιμετρά τυχόν μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι ςτον αποκτϊμενο είτε ςτθν εφλογθ 

αξία είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό τουσ επί τθσ μθ ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, των κακαρϊν 

αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του αποκτϊμενου. Ο Πμιλοσ εφαρμόηει αυτζσ τισ 

αλλαγζσ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2010. 
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ΔΠΧΑ 1 (Σροποποίθςθ) «Πρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ 

αναφοράσ» - πρόςκετεσ απαλλαγζσ  

Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επιπρόςκετεσ επεξθγιςεισ για τισ εταιρείεσ που 

εφαρμόηουν για πρϊτθ φορά τα ΔΡΧΑ αναφορικά με τθν χριςθ του τεκμαιρόμενου 

κόςτουσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον κακοριςμό για το κατά πόςο 

κάποια ςυμφωνία εμπεριζχει μίςκωςθ και τισ υποχρεϊςεισ παροπλιςμοφ οι οποίεσ 

περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ των ενςϊματων παγίων. Η ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν 

ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου κακϊσ ο όμιλοσ ζχει ιδθ μεταβεί 

ςτα ΔΡΧΑ.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Σροποποίθςθ) «Παροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν»  

Σκοπόσ τθσ τροποποίθςθσ είναι να αποςαφθνίςει το πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 2 και το 

λογιςτικό χειριςμό για τισ αμοιβζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία τθσ μετοχισ και 

διακανονίηονται τοισ μετρθτοίσ ςτισ ενοποιθμζνεσ ι ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 

οικονομικισ οντότθτασ που λαμβάνει αγακά ι υπθρεςίεσ, όταν θ οικονομικι οντότθτα δεν 

ζχει καμία υποχρζωςθ να εξοφλιςει τισ αμοιβζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των 

μετοχϊν. Η τροποποίθςθ αυτι επθρεάηει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

 

ΔΛΠ 39 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ»  

Η παροφςα τροποποίθςθ αποςαφθνίηει τον τρόπο με τον οποίο κα ζπρεπε να 

εφαρμόηονται, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, οι αρχζσ που κακορίηουν κατά πόςο ζνασ 

αντιςτακμιηόμενοσ κίνδυνοσ ι τμιμα των ταμειακϊν ροϊν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ 

τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ. Η τροποποίθςθ αυτι δεν εφαρμόηεται ςτον Πμιλο, κακϊσ 

δεν ακολουκεί λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39.   

 

ΕΔΔΠΧΑ 12 - υμφωνίεσ Παραχϊρθςθσ (ςφμφωνα με τθν υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, 

εφαρμόηεται για τισ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερμθνεία αναφζρεται ςτισ εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςε ςυμφωνίεσ παραχϊρθςθσ. Η 

διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον Πμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 15 – υμφωνίεσ για τθν καταςκευι ακίνθτθσ περιουςίασ (ςφμφωνα με τθν 

υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται από 1 Ιανουαρίου 2010) 

Η διερμθνεία αναφζρεται ςτουσ υφιςτάμενουσ διαφορετικοφσ λογιςτικοφσ χειριςμοφσ για 

τισ πωλιςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ. Μερικζσ οικονομικζσ οντότθτεσ αναγνωρίηουν το ζςοδο 

ςφμφωνα με το ΔΛΡ 18 (δθλ. όταν μεταφζρονται οι κίνδυνοι και τα οφζλθ κυριότθτασ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ) και άλλεσ αναγνωρίηουν το ζςοδο ανάλογα με το ςτάδιο 

ολοκλιρωςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 11. Η διερμθνεία διαςαφθνίηει 

ποιο πρότυπο πρζπει να εφαρμοςτεί ςε κάκε περίπτωςθ.  Η διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι 

ςτον Πμιλο. 
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ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντιςτακμίςεισ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό 

(ςφμφωνα με τθν υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται από 1 Ιουλίου 2009) 

Η διερμθνεία ζχει εφαρμογι ςε μία οικονομικι οντότθτα που αντιςτακμίηει τον κίνδυνο 

ξζνου νομίςματοσ που προκφπτει από κακαρι επζνδυςθ τθσ ςε εκμετάλλευςθ ςτο 

εξωτερικό και πλθρεί τουσ όρουσ για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39. Η 

διερμθνεία παρζχει οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομικι οντότθτα 

πρζπει να κακορίςει τα ποςά που αναταξινομοφνται από τα ίδια κεφάλαια ςτα 

αποτελζςματα τόςο για το μζςο αντιςτάκμιςθσ όςο και για το αντιςτακμιηόμενο ςτοιχείο. Η 

διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον Πμιλο, κακϊσ ο Πμιλοσ δεν εφαρμόηει λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ για οποιαδιποτε επζνδυςθ ςε εκμετάλλευςθ ςτο εξωτερικό.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομι μθ χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτουσ μετόχουσ»  

Η διερμθνεία παρζχει κακοδιγθςθ ςτον λογιςτικό χειριςμό των ακόλουκων μθ αμοιβαίων 

(non-reciprocal) διανομϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ από τθν οικονομικι οντότθτα ςτουσ 

μετόχουσ που ενεργοφν υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μζτοχοι : α) διανομζσ μθ χρθματικϊν 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και β) διανομζσ που δίνουν ςτουσ μετόχουσ τθν επιλογι απολαβισ 

είτε μθ χρθματικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ είτε μετρθτϊν. Η διερμθνεία αυτι δεν επθρεάηει 

τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από πελάτεσ» (ςφμφωνα με τθν 

υιοκζτθςθ από τθν ΕΕ, εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι 

μετά τθν 31 Οκτϊβρθ 2009) 

Η διερμθνεία διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ των ΔΡΧΑ για τισ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ θ 

οικονομικι οντότθτα λαμβάνει από ζναν πελάτθ ζνα ενςϊματο περιουςιακό ςτοιχείο, το 

οποίο πρζπει ςτθ ςυνζχεια να χρθςιμοποιιςει για να παρζχει ςτον πελάτθ τθ ςυνεχι 

πρόςβαςθ ςε αγακά ι ςε υπθρεςίεσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ οικονομικι οντότθτα 

λαμβάνει μετρθτά από ζναν πελάτθ που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τθν 

απόκτθςθ ι τθν καταςκευι του ενςϊματου περιουςιακοφ ςτοιχείου. Η διερμθνεία δεν ζχει 

εφαρμογι ςτον Πμιλο. 

 

Τροποποιήςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμήμα του προγράμματοσ ετήςιων 

βελτιώςεων για το 2009 του ΣΔΛΠ (Συμβοφλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτφπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται 

ςτα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του 

ΣΔΛΡ που δθμοςιεφτθκε τον Ιοφλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ ιςχφουν για τθν 

τρζχουςα οικονομικι περίοδο. Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι 

τροποποιιςεισ αυτζσ δεν ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου.   
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν»  

Η τροποποίθςθ επιβεβαιϊνει ότι οι ειςφορζσ μιασ επιχείρθςθσ για τθ ςφςταςθ μίασ 

κοινοπραξίασ και οι ςυναλλαγζσ κοινοφ ελζγχου εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του 

ΔΡΧΑ 2.  

 

ΔΠΧΑ 5 «Mθ Κυκλοφοροφντα Περιουςιακά τοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και 

Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ»  

Η τροποποίθςθ αποςαφθνίηει γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται όςον αφορά τα μθ 

κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατατάςςονται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ ι 

τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ.  

 

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραςτθριοτιτων» 

Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ όςον αφορά τθν γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν 

ςχετικά με τα περιουςιακά ςτοιχεία του τομζα.  

 

ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ότι ο πικανόσ διακανονιςμόσ μιασ υποχρζωςθσ με τθν 

ζκδοςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων δεν ζχει ςχζςθ με τθν κατάταξι τθσ ωσ κυκλοφοροφν ι μθ 

κυκλοφοροφν ςτοιχείο.  

 

ΔΛΠ 7 «Καταςτάςεισ Σαμειακϊν Ροϊν» 

Η τροποποίθςθ απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνεσ που καταλιγουν ςε ζνα αναγνωριςμζνο 

περιουςιακό ςτοιχείο ςτθν κατάςταςθ τθσ οικονομικισ κζςθσ μποροφν να κατατάςςονται 

ωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 

ΔΛΠ 17 «Μιςκϊςεισ» 

Η τροποποίθςθ παρζχει διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν κατάταξθ των μιςκϊςεων γθπζδων και 

κτιρίων ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ.  

 

ΔΛΠ 18 «Ζςοδα» 

Η τροποποίθςθ παρζχει πρόςκετθ κακοδιγθςθ ςχετικά με τον κακοριςμό ωσ προσ το αν θ 

οικονομικι οντότθτα ενεργεί ωσ πρακτορευόμενοσ/εντολζασ ι πράκτορασ.  

 

ΔΛΠ 36 «Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων» 

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ μεγαλφτερθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ςτθν 

οποία πρζπει να επιμεριςτεί θ υπεραξία για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ είναι 

ζνασ λειτουργικόσ τομζασ όπωσ ορίηεται από τθν παράγραφο 5 του ΔΡΧΑ 8 (δθλαδι πριν 

από τθ ςυγκζντρωςθ/άκροιςθ των τομζων).   
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ΔΛΠ 38 «Άχλα Περιουςιακά τοιχεία» 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν (α) τισ απαιτιςεισ ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 3 (ανακεωρθμζνο) 

όςον αφορά το λογιςτικό χειριςμό των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν 

ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων και (β) τθν περιγραφι των μεκόδων αποτίμθςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από τισ οικονομικζσ οντότθτεσ κατά τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ 

αξίασ των άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ 

επιχειριςεων και δεν διαπραγματεφονται ςε ενεργζσ αγορζσ.  

 

ΔΛΠ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» 

Οι τροποποιιςεισ αφοροφν (α) διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των 

κυρϊςεων/προςτίμων από προπλθρωμι δανείων ωσ παράγωγα ςτενά ςυνδεδεμζνα με το 

κφριο ςυμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγισ για τισ ςυμβάςεισ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων και 

(γ) διευκρινίςεισ ότι τα κζρδθ ι ηθμιζσ από αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν μιασ 

προςδοκϊμενθσ ςυναλλαγισ πρζπει να επαναταξινομθκοφν από τα ίδια κεφάλαια ςτα 

αποτελζςματα ςτθν περίοδο κατά τθν οποία θ αντιςτακμιηόμενθ προςδοκϊμενθ ταμειακι 

ροι επθρεάηει τα αποτελζςματα.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμθςθ των Ενςωματωμζνων Παραγϊγων»  

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ΕΔΔΡΧΑ 9 δεν ιςχφει ςε πικανι επανεκτίμθςθ, κατά τθν 

θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, των ενςωματωμζνων παραγϊγων ςε ςυμβόλαια που 

αποκτικθκαν ςε μία ςυνζνωςθ επιχειριςεων που αφορά οικονομικζσ οντότθτεσ που 

τελοφν υπό κοινό ζλεγχο.   

 

ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντιςτακμίςεισ μιασ Κακαρισ Επζνδυςθσ ςε Εκμετάλλευςθ ςτο Εξωτερικό»  

Η τροποποίθςθ αναφζρει ότι, ςε αντιςτάκμιςθ μιασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ 

ςτο εξωτερικό, κατάλλθλα μζςα αντιςτάκμιςθσ μπορεί να κατζχονται από οποιαδιποτε 

οικονομικι οντότθτα εντόσ του ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ιδίασ εκμετάλλευςθσ 

ςτο εξωτερικό, εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείεσ υποχρεωτικζσ από 1 Ιανουαρίου 2011  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που 

ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΡΧΑ 9 αποτελεί το πρϊτο μζροσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςτο ζργο του ΣΔΛΡ (Συμβοφλιο 

Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων) για τθν αντικατάςταςθ του ΔΛΡ 39. Το ΣΔΛΡ ςκοπεφει να 

επεκτείνει το ΔΡΧΑ 9 κατά τθ διάρκεια του 2010 ζτςι ϊςτε να προςτεκοφν νζεσ απαιτιςεισ 

για τθν ταξινόμθςθ και τθν επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, τθν 

αποαναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, τθν απομείωςθ τθσ αξίασ, και τθ 

λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Το ΔΡΧΑ 9 ορίηει ότι όλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία επιμετρϊνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ ςυν, ςτθν περίπτωςθ ενόσ 
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χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου που δεν είναι ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων, ςυγκεκριμζνα κόςτθ ςυναλλαγϊν. Η μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ των 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται είτε ςτο αποςβεςμζνο κόςτοσ είτε 

ςτθν εφλογθ αξία και εξαρτάται από το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν του χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Το ΔΡΧΑ 9 

απαγορεφει επαναταξινομιςεισ, εκτόσ από ςπάνιεσ περιπτϊςεισ που το επιχειρθματικό 

μοντζλο τθσ οικονομικισ οντότθτασ αλλάξει, και ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ οικονομικι 

οντότθτα απαιτείται να επαναταξινομιςει μελλοντικά τα επθρεαηόμενα 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία. Σφμφωνα με τισ αρχζσ του ΔΡΧΑ 9, όλεσ οι 

επενδφςεισ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ πρζπει να επιμετρϊνται ςε εφλογθ αξία. Εντοφτοισ, θ 

διοίκθςθ ζχει τθν επιλογι να παρουςιάηει ςτα λοιπά ςυνολικά ζςοδα τα 

πραγματοποιθκζντα και μθ πραγματοποιθκζντα κζρδθ και ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ 

ςυμμετοχικϊν τίτλων που δεν κατζχονται προσ εμπορικι εκμετάλλευςθ. Αυτόσ ο 

προςδιοριςμόσ γίνεται κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ για κάκε ζνα χρθματοοικονομικό μζςο 

ξεχωριςτά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κζρδθ και οι ηθμιζσ εφλογθσ αξίασ δεν 

μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα μεταγενζςτερα, ενϊ τα ζςοδα από μερίςματα κα 

ςυνεχίςουν να αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα. Το ΔΡΧΑ 9 καταργεί τθν εξαίρεςθ τθσ 

επιμζτρθςθσ ςε κόςτοσ για τισ μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ και τα παράγωγα ςε μθ ειςθγμζνεσ 

μετοχζσ, αλλά παρζχει κακοδιγθςθ για το πότε το κόςτοσ μπορεί να είναι 

αντιπροςωπευτικι εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ.  Ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 

εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΡΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Το ΔΡΧΑ 9 δεν 

μπορεί να εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Πμιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μόνο όταν υιοκετθκεί, ο Πμιλοσ κα αποφαςίςει εάν κα εφαρμόςει το 

ΔΡΧΑ 9 νωρίτερα από τθν 1 Ιανουαρίου 2013.  

 

ΔΛΠ 12 (Σροποποίθςθ) «Φόροι ειςοδιματοσ» (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2012)  

Η τροποποίθςθ του ΔΛΡ 12 παρζχει μια πρακτικι μζκοδο για τθν επιμζτρθςθ των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν υποχρεϊςεων και αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων όταν επενδυτικά ακίνθτα επιμετρϊνται με τθ μζκοδο εφλογθσ 

αξίασ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε ακίνθτα». Σφμφωνα με το ΔΛΡ 12, θ 

επιμζτρθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ εξαρτάται από τον τρόπο που θ οικονομικι 

οντότθτα αναμζνει να ανακτιςει το περιουςιακό ςτοιχείο: μζςω τθσ χριςθσ του ι μζςω τθσ 

πϊλθςθσ.  Λόγω τθσ δυςκολίασ και υποκειμενικότθτασ ςτον κακοριςμό του τρόπου 

ανάκτθςθσ τθσ αξίασ όταν το επενδυτικό ακίνθτο επιμετράται ςε εφλογθ αξία ςφμφωνα με 

το ΔΛΡ 40, θ τροποποίθςθ αυτι ειςαγάγει τθν υπόκεςθ ότι το επενδυτικό ακίνθτο κα 

ανακτθκεί εξ’ολοκλιρου μζςω τθσ πϊλθςθσ.  Αυτι θ υπόκεςθ καταρρίπτεται εάν το 

επενδυτικό ακίνθτο αποςβζνεται και αποτελεί μζροσ ενόσ επιχειρθματικοφ μοντζλου όπου 

ο ςκοπόσ είναι να ανακτθκοφν τα οικονομικά οφζλθ που εμπερικλείονται ςτο επενδυτικό 
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ακίνθτο μζςω τθσ χριςθσ του και όχι μζςω τθσ πϊλθςθσ.  Η υπόκεςθ αυτι δεν 

καταρρίπτεται για γιπεδα που είναι επενδυτικά ακίνθτα, επειδι θ αξία των γθπζδων 

μπορεί να ανακτθκεί μόνο μζςω πϊλθςθσ.   Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

 

ΔΛΠ 24 (Σροποποίθςθ) «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» (εφαρμόηεται για 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου 2011)  

Η παροφςα τροποποίθςθ επιχειρεί να μειϊςει τισ γνωςτοποιιςεισ των ςυναλλαγϊν 

ανάμεςα ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου (government-related entities) και να 

αποςαφθνίςει τθν ζννοια του ςυνδεδεμζνου μζρουσ. Συγκεκριμζνα, καταργείται θ 

υποχρζωςθ των ςυνδεδεμζνων μερϊν δθμοςίου να γνωςτοποιιςουν τισ λεπτομζρειεσ 

όλων των ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο και με άλλα ςυνδεδεμζνα μζρθ δθμοςίου, 

αποςαφθνίηει και απλοποιεί τον οριςμό του ςυνδεδεμζνου μζρουσ και επιβάλλει τθν 

γνωςτοποίθςθ όχι μόνο των ςχζςεων, των ςυναλλαγϊν και των υπολοίπων ανάμεςα ςτα 

ςυνδεδεμζνα μζρθ αλλά και των δεςμεφςεων τόςο ςτισ ατομικζσ όςο και ςτισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ο Πμιλοσ κα εφαρμόςει αυτζσ τισ αλλαγζσ από τθν θμζρα που 

τίκενται ςε εφαρμογι.  Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ.   

 

ΔΛΠ 32 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ» (εφαρμόηεται για 

ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Φεβρουαρίου 2010) 

Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει επεξθγιςεισ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οριςμζνα 

δικαιϊματα πρζπει να ταξινομθκοφν. Συγκεκριμζνα, δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι 

δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ιδίων ςυμμετοχικϊν 

τίτλων τθσ οικονομικισ οντότθτασ για ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό οποιουδιποτε νομίςματοσ 

αποτελοφν ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ εάν θ οικονομικι οντότθτα προςφζρει αυτά τα 

δικαιϊματα, δικαιϊματα προαίρεςθσ ι δικαιϊματα αγοράσ μετοχισ αναλογικά ςε όλουσ 

τουσ υφιςτάμενουσ μετόχουσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ των ιδίων, μθ παραγϊγων, 

ςυμμετοχικϊν τίτλων. Η ςυγκεκριμζνθ τροποποίθςθ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 7 (Σροποποίθςθ) «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» - μεταβιβάςεισ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων (εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ 

περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2011)  

Η παροφςα τροποποίθςθ παρζχει τισ γνωςτοποιιςεισ για μεταβιβαςμζνα 

χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν ζχουν αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου 

κακϊσ και για μεταβιβαςμζνα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν 

αποαναγνωριςτεί εξ’ολοκλιρου αλλά για τα οποία ο Πμιλοσ ζχει ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ.  

Ραρζχει επίςθσ κακοδιγθςθ για τθν εφαρμογι των απαιτοφμενων γνωςτοποιιςεων. Η 

τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφι Χρθματοοικονομικϊν Τποχρεϊςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ» 

(εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιουλίου 

2010) 

Η Διερμθνεία 19 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό από τθν οικονομικι οντότθτα που 

εκδίδει ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ςε ζναν πιςτωτι, προκειμζνου να διακανονιςτεί, ολόκλθρθ 

ι εν μζρει, μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Η διερμθνεία αυτι δεν ζχει εφαρμογι ςτον 

Πμιλο. Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Σροποποίθςθ) «Όρια Περιουςιακϊν τοιχείων Κακοριςμζνων Παροχϊν, 

Ελάχιςτο Απαιτοφμενο χθματιςμζνο κεφάλαιο και θ αλλθλεπίδραςι τουσ» 

(εφαρμόηεται για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 

Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται ςε περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ: όταν θ οικονομικι 

οντότθτα υπόκειται ςε ελάχιςτο απαιτοφμενο ςχθματιςμζνο κεφάλαιο και προβαίνει ςε 

πρόωρθ καταβολι των ειςφορϊν για κάλυψθ αυτϊν των απαιτιςεων. Οι τροποποιιςεισ 

αυτζσ επιτρζπουν ςε μία τζτοια οικονομικι οντότθτα να αντιμετωπίςει το όφελοσ από μια 

τζτοια πρόωρθ πλθρωμι ωσ περιουςιακό ςτοιχείο. Η διερμθνεία δεν ζχει εφαρμογι ςτον 

Πμιλο.  Η τροποποίθςθ αυτι δεν ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 

Τροποποιήςεισ ςε πρότυπα που αποτελοφν ζνα τμήμα του προγράμματοσ ετήςιων 

βελτιώςεων για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβοφλιο Διεθνών Λογιςτικών Προτφπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται 

ςτα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του 

ΣΔΛΡ που δθμοςιεφτθκε τον Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιιςεισ, εφόςον δεν ορίηεται 

διαφορετικά, ιςχφουν για τισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2011.  Επίςθσ, εφόςον δεν αναφζρεται διαφορετικά, οι τροποποιιςεισ αυτζσ 

δεν αναμζνεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

Οι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.   

 

ΔΠΧΑ 3 «υνενϊςεισ Επιχειριςεων»  

Οι τροποποιιςεισ παρζχουν επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με: (α) ςυμφωνίεσ 

ενδεχόμενου τιμιματοσ που προκφπτουν από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων με θμερομθνίεσ 

απόκτθςθσ που προθγοφνται τθσ εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 3 (2008), (β) τθν επιμζτρθςθ τθσ μθ 

ελζγχουςασ ςυμμετοχισ, και (γ) λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυναλλαγϊν πλθρωμισ που 

βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που αποτελοφν μζροσ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβραβεφςεων που βαςίηονται ςε αξίεσ μετοχϊν και που δεν 

αντικαταςτάκθκαν ι εκοφςια αντικαταςτάκθκαν.  
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ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»  

Οι τροποποιιςεισ περιλαμβάνουν πολλαπλζσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ 

των χρθματοοικονομικϊν μζςων.  

 

ΔΛΠ 1 «Παρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» 

 Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι οικονομικζσ οντότθτεσ μποροφν να παρουςιάηουν τθν 

ανάλυςθ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν εςόδων είτε ςτθν κατάςταςθ 

μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων είτε ςτισ ςθμειϊςεισ.  

 

ΔΛΠ 27 «Ενοποιθμζνεσ και Ιδιαίτερεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»  

Η τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι τροποποιιςεισ των ΔΛΡ 21, ΔΛΡ 28 και ΔΛΡ 31 που 

απορρζουν από τθν ανακεϊρθςθ του ΔΛΡ 27 (2008) πρζπει να εφαρμόηονται μελλοντικά.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά»   

Η τροποποίθςθ δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ γνωςτοποίθςθσ που πρζπει να 

εφαρμόηονται ςε ςχζςθ με ςθμαντικά γεγονότα και ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των μεταβολϊν αναφορικά με επιμετριςεισ ςτθν εφλογθ αξία, κακϊσ και ςτθν ανάγκθ 

επικαιροποίθςθσ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τθν πιο πρόςφατθ ετιςια ζκκεςθ.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιςτότθτασ Πελατϊν» 

 Η τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του όρου «εφλογθ αξία», ςτο πλαίςιο τθσ 

επιμζτρθςθσ τθσ επιβράβευςθσ των προγραμμάτων πιςτότθτασ πελατϊν. 

 

2.2. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ βάςει των οποίων ςυντάςςονται οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ και τισ οποίεσ ςυςτθματικά εφαρμόηει ο Πμιλοσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

2.2.1. Αρχζσ Ενοποίθςθσ  

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

τθσ μθτρικισ Εταιρίασ CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. και των κυγατρικϊν και ςυγγενϊν 

εταιρειϊν τθσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται παρακάτω.  

  

Θυγατρικζσ εταιρείεσ  

Θυγατρικζσ είναι όλεσ οι εταιρείεσ που διοικοφνται και ελζγχονται, άμεςα ι ζμμεςα, από 

τθν μθτρικι CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε., είτε μζςω τθσ κατοχισ τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν 

τθσ Εταιρίασ ςτθν οποία ζγινε θ επζνδυςθ, είτε μζςω τθσ δυνατότθτασ ελζγχου τθσ 

διοίκθςθσ τθσ Εταιρίασ ςτθν οποία ζγινε θ επζνδυςθ, είτε μζςω τθσ εξάρτθςθσ τθσ από τθν 

τεχνογνωςία που τθσ παρζχει ο Πμιλοσ. Η CENTRIC ΡΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. αποκτά και αςκεί 

ζλεγχο μζςω των δικαιωμάτων ψιφου. Η φπαρξθ τυχόν δυνθτικϊν δικαιωμάτων ψιφου τα 
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οποία είναι αςκιςιμα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, λαμβάνεται 

υπόψθ προκειμζνου να ςτοιχειοκετθκεί αν θ μθτρικι αςκεί ζλεγχο επί των κυγατρικϊν. Οι 

κυγατρικζσ ενοποιοφνται πλιρωσ (ολικι ενοποίθςθ) με τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ από τθν 

θμερομθνία που αποκτάται ο ζλεγχοσ επ’ αυτϊν και παφουν να ενοποιοφνται από τθν  

θμερομθνία που τζτοιοσ ζλεγχοσ δεν υφίςταται. Οι επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

απεικονίηονται ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ ςτο κόςτοσ κτιςθσ. 

  

Η εξαγορά κυγατρικισ από τον Πμιλο λογιςτικοποιείται με βάςθ τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ. 

Το κόςτοσ κτιςθσ μιασ κυγατρικισ είναι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που 

δόκθκαν, των μετοχϊν που εκδόκθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν κατά τθν 

θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ, πλζον τυχόν κόςτουσ άμεςα ςυνδεδεμζνου με τθ ςυναλλαγι. 

Τα εξατομικευμζνα περιουςιακά ςτοιχεία, υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που 

αποκτϊνται ςε μια επιχειρθματικι ςυνζνωςθ επιμετρϊνται κατά τθν εξαγορά ςτισ εφλογεσ 

αξίεσ τουσ ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ. Το κόςτοσ εξαγοράσ πζραν τθσ εφλογθσ 

αξίασ των επί μζρουσ ςτοιχείων που αποκτικθκαν, καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το 

ςυνολικό κόςτοσ τθσ εξαγοράσ είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία των επιμζρουσ 

ςτοιχείων που αποκτικθκαν, θ διαφορά καταχωρείται άμεςα ςτα αποτελζςματα.   

  

Διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ, διεταιρικά υπόλοιπα και μθ πραγματοποιθμζνα κζρδθ από 

ςυναλλαγζσ μεταξφ των κυγατρικϊν εταιρειϊν του Ομίλου απαλείφονται. Οι 

απραγματοποίθτεσ ηθμιζσ απαλείφονται εφόςον δεν υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ του 

μεταβιβαςκζντοσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Οι λογιςτικζσ αρχζσ των κυγατρικϊν ζχουν 

προςαρμοςτεί ϊςτε να είναι ομοιόμορφεσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Πμιλο.  

  

υγγενείσ επιχειριςεισ  

Συγγενείσ είναι οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ο Πμιλοσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι αλλά δεν 

πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να χαρακτθριςτοφν είτε κυγατρικζσ είτε κοινοπραξίεσ. 

Ουςιϊδθσ επιρροι κεωρείται ότι υπάρχει όταν ο Πμιλοσ κατζχει, άμεςα ι ζμμεςα, ποςοςτό 

μεταξφ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψιφου μια Εταιρίασ, χωρίσ βεβαίωσ να ζχει τον 

ζλεγχο ι από κοινοφ ζλεγχο ςτθν Εταιρεία. Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ και 

ενοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Στο τζλοσ κάκε περιόδου, το κόςτοσ 

αυξάνεται με τθν αναλογία τθσ επενδφτριασ επιχείρθςθσ ςτισ μεταβολζσ τθσ κακαρισ κζςθσ 

τθσ επενδυόμενθσ επιχείρθςθσ και μειϊνεται με τα λαμβανόμενα από τθ ςυγγενι 

μερίςματα.   

  

Δομι του Ομίλου  

Οι κυγατρικζσ εταιρείεσ που περιλιφκθκαν ςτθν ενοποίθςθ, μαηί με τα ςχετικά ποςοςτά 

ςυμμετοχισ, τθν μζκοδο ενοποίθςθσ και τθ χϊρα εκάςτθσ κυγατρικισ ι ςυγγενοφσ κατά 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 είχαν ωσ κάτωκι :  
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Centric Ρολυμζςα ΑΕ - Μθτρικι - Ελλάδα
E.C.N. Malta Holdings Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Vista Gaming Online Entertainment Limited 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Gnome Online Entertainment 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Lex Online Entertainment Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

E.C.N. Management Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο

Vista Gaming On line Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο

Gnome Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο
Zatrix Holdings Ltd (πρϊθν See Sports 

Holdings Ltd)
100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Zatrix Ltd (πρϊθν See Sports Ltd) 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα
Flyer International S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Παναμάσ

Richmond Bet-Trade S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Νθςιά Μάρςαλ
Shape Holdings Limited 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα
Square Marketing Communications Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα
FSM Holdings Ltd 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα
FSM Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα
CD MEDIA A.E. 20% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ Ελλάδα
Best Distribution 20% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Ρουμανία
Goodtones S.A. 10% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ

Usmar Management Ltd 49% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ
Βρεττανικζσ 

Παρκζνουσ 

Νιςουσ
UB Media Ltd 49% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ

Επωνυμία Συμμετοχι Μζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα
Ροςοςτό 

Συμμετοχισ

 

 

2.2.2. Πλθροφόρθςθ κατά τομζα δραςτθριότθτασ  

Ωσ επιχειρθματικόσ τομζασ ορίηεται μια ομάδα ςτοιχείων ενεργθτικοφ και δραςτθριοτιτων 

που παρζχουν προϊόντα και υπθρεςίεσ, τα οποία υπόκεινται ςε διαφορετικοφσ κινδφνουσ 

και αποδόςεισ από εκείνα άλλων επιχειρθματικϊν τομζων.  

Ωσ γεωγραφικόσ τομζασ ορίηεται μια γεωγραφικι περιοχι, ςτθν οποία παρζχονται 

προϊόντα και υπθρεςίεσ και θ οποία υπόκεινται ςε διαφορετικοφσ κινδφνουσ και αποδόςεισ 

από άλλεσ περιοχζσ. Για τθν χριςθ 2010, ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα, ςτθ 

Μάλτα και ςτθν Αγγλία.   

  

2.2.3. Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων  

  

Λειτουργικό νόμιςμα και νόμιςμα παρουςίαςθσ  

Τα ςτοιχεία των οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν του Ομίλου, αποτιμϊνται με 

χριςθ του νομίςματοσ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, μζςα ςτο οποίο κάκε Εταιρία 

λειτουργεί (λειτουργικό νόμιςμα). Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

παρουςιάηονται ςε Ευρϊ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμιςμα τθσ μθτρικισ Εταιρίασ.   
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υναλλαγζσ και υπόλοιπα  

Οι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ίςχυαν κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ. Οι 

απαιτιςεισ και οι υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ ςυναλλαγματικζσ 

ιςοτιμίεσ τθσ θμζρασ ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ που 

προκφπτουν από τισ προςαρμογζσ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν περιλαμβάνονται ςτα 

κζρδθ (ηθμιζσ) από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ 

αποτελεςμάτων περιόδου.  

 

Εταιρίεσ του Ομίλου  

Η μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν του Ομίλου οι οποίεσ ζχουν 

διαφορετικό λειτουργικό νόμιςμα από τθν μθτρικι γίνεται ωσ εξισ:  Τα περιουςιακά 

ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ, τα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ που 

ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  

  

Οι προκφπτουςεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςε αποκεματικό των ιδίων 

κεφαλαίων και μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα με τθν πϊλθςθ των επιχειριςεων αυτϊν. 

Η υπεραξία και οι προςαρμογζσ των ευλόγων αξιϊν που προκφπτουν από τθν απόκτθςθ 

οικονομικϊν μονάδων εξωτερικοφ μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ 

ιςολογιςμοφ.   

  

2.2.4. Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία  

Τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο κόςτοσ 

κτιςεωσ, μείον τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ κακϊσ και τισ πικανζσ ςωρευμζνεσ ηθμιζσ 

απαξίωςθσ. Το κόςτοσ κτιςεωσ περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν 

απόκτθςθ των ςτοιχείων.   

  

Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ καταχωροφνται ςε επαφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των 

ενςϊματων παγίων ι ωσ ξεχωριςτό πάγιο μόνο κατά τθν ζκταςθ που οι δαπάνεσ αυτζσ 

αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που αναμζνεται να ειςρεφςουν από τθν χριςθ 

του παγίου ςτοιχείου και το κόςτοσ τουσ μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. Το κόςτοσ 

επιςκευϊν και ςυντθριςεων καταχωρείται ςε αποτελεςματικοφσ λογαριαςμοφσ όταν αυτζσ 

πραγματοποιοφνται.    

  

Οι αποςβζςεισ των ενςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο 

τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ, που 

ζχει ωσ εξισ:   
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Κτίρια - μιςκωμζνεσ εγκαταςτάςεισ ςε ακίνθτα τρίτων       25 χρόνια

Μεταφορικά μζςα 7 χρόνια

Μθχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ 4 χρόνια

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 7 χρόνια  

 

Τα γιπεδα – οικόπεδα κακϊσ και τα πάγια που βρίςκονται ςτο ςτάδιο καταςκευισ τουσ 

(υπό εκτζλεςθ) δεν αποςβζνονται. Βελτιϊςεισ ςε μιςκωμζνα ακίνθτα αποςβζνονται με 

βάςθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ.   

  

Η διοίκθςθ του Ομίλου εξετάηει ςε περιοδικι βάςθ τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν υφίςταται πικανι απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. Αν υπάρχει 

ζνδειξθ ότι θ λογιςτικι αξία ενόσ ενςϊματου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν 

ανακτιςιμθ αξία του, ςχθματίηεται πρόβλεψθ για ηθμιά από απομείωςθ προκειμζνου θ 

λογιςτικι αξία του παγίου να απεικονίηει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Ενςϊματα περιουςιακά 

ςτοιχεία διαγράφονται από τον ιςολογιςμό όταν διατίκενται ι όταν δεν αναμζνονται 

μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χριςθ τουσ.   

  

Κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τθν απόςυρςθ ι διάκεςθ ενςϊματων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων προςδιορίηονται με βάςθ τθ διαφορά μεταξφ του εκτιμϊμενου κακαροφ εςόδου 

από τθ διάκεςθ και τθσ λογιςτικισ αξίασ (αναπόςβεςτθσ) του περιουςιακοφ ςτοιχείου και 

καταχωροφνται ωσ ζςοδα ι ζξοδα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.   

  

2.2.5. Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία   

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται μόνο όταν πικανολογείται ότι τα μελλοντικά 

οικονομικά οφζλθ που ςυνδζονται με αυτά κα ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ και το κόςτοσ 

τουσ μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα. Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αρχικά 

καταχωροφνται ςτο κόςτοσ απόκτθςθσ τουσ που περιλαμβάνει τθ τιμι αγοράσ τουσ, τουσ 

ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ, τουσ μθ επιςτρεπτζουσ φόρουσ αγοράσ και κάκε άμεςα αποδοτζα 

δαπάνθ που απαιτείται για να φζρει το άυλο ςτοιχείο ςε χριςθ.  Μετά τθν αρχικι 

καταχϊρθςθ τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ τουσ μείον τισ 

ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ δαπάνεσ απομείωςθσ τθσ αξίασ του. 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

τουσ με τθν ςτακερι μζκοδο. Αν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι 

δεν αποςβζνεται αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ςυγκρίνοντασ τα ανακτιςιμα ποςά 

του με τθ λογιςτικι του αξία ετθςίωσ και όποτε υπάρχει ζνδειξθ ότι το άχλο μπορεί να ζχει 

υποςτεί απομείωςθ αξίασ. 
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2.2.6. Επενδφςεισ  

Πλεσ οι επενδφςεισ καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ, το οποίο περιλαμβάνει ζξοδα 

αγοράσ που ςχετίηονται με τθν επζνδυςθ. Μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, οι επενδφςεισ 

ταξινομοφνται με βάςθ το ςκοπό για τον οποίο αποκτικθκαν. Η Διοίκθςθ επανεξετάηει τθν 

ταξινόμθςθ ςε κάκε θμερομθνία δθμοςίευςθσ.  

  

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ  

Μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ, οι επενδφςεισ που ταξινομοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ 

πϊλθςθ αποτιμοφνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Σε περιπτϊςεισ που θ εφλογθ αξία μιασ 

επζνδυςθσ δεν μπορεί να αποτιμθκεί αξιόπιςτα, τότε αυτι αποτιμάται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ. 

Κζρδθ ι ηθμιζσ από επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ καταχωροφνται ςαν ξεχωριςτό 

μζροσ ςτθν κακαρι κζςθ μζχρι θ επζνδυςθ να πωλθκεί, διακανονιςτεί ι διατεκεί 

διαφορετικά, ι μζχρι να υπάρξει ζνδειξθ για απομείωςθ τθσ αξίασ τθσ επζνδυςθσ, οπότε τα 

ςυςςωρευμζνα κζρδθ ι ηθμιζσ που είχαν καταχωρθκεί προθγουμζνωσ ςτθν κακαρι κζςθ 

περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα.   

  

Για επενδφςεισ που διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ αγορζσ, θ εφλογθ αξία 

προςδιορίηεται από τισ τρζχουςεσ αγοραίεσ τιμζσ που παρζχονται από τισ αγορζσ αυτζσ 

κατά το κλείςιμο τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Για επενδφςεισ για τισ οποίεσ δεν 

υπάρχει χρθματιςτθριακι αγοραία τιμι, θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με βάςθ τθν 

τρζχουςα αγοραία αξία ενόσ άλλου ςυγκρίςιμου χρθματοοικονομικοφ μζςου που 

διαπραγματεφεται ι υπολογίηεται με βάςθ τθν ανάλυςθ των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν 

ροϊν τθσ κακαρισ κζςθσ του εκδότθ.   

  

Σε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ θ Διοίκθςθ εξετάηει αν υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ 

που να οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν 

υποςτεί απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. Μια επζνδυςθ κεωρείται ότι ζχει υποςτεί απομείωςθ 

τθσ αξίασ τθσ όταν θ λογιςτικι αξία δεν υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία τθσ και υπάρχουν 

βάςιμεσ ενδείξεισ ότι θ πτϊςθ τθσ αξίασ τθσ ζχει φτάςει ςε τζτοιο επίπεδο που κακιςτά μθ 

εφικτι τθν ανάκτθςθ του επενδεδυμζνου κεφαλαίου ςτο εγγφσ μζλλον. Αν 

ςτοιχειοκετοφνται ενδείξεισ απομείωςθσ, θ ηθμία που προκφπτει καταχωρείται ςτα 

αποτελζςματα.   

  

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων χριςθσ  

Στθν κατθγορία αυτι εντάςςονται χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που 

αποκτικθκαν με κφριο ςκοπό το κζρδοσ από τισ βραχυπρόκεςμεσ διακυμάνςεισ ςτθν τιμι 

τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα εντάςςονται τα παράγωγα, εφόςον δεν αποκτικθκαν για 

αντιςτακμιςτικοφσ ςκοποφσ, οι αγορζσ μετοχϊν για κερδοςκοπία και οι επενδφςεισ με 

κακοριςμζνεσ ι προςδιοριςτζεσ πλθρωμζσ, εφόςον θ Εταιρία δεν ζχει ςκοπό να τισ 
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κρατιςει ωσ τθν λιξθ τουσ αλλά να κερδοςκοπιςει από αυτζσ. Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ 

αξία των παραπάνω ςτοιχείων καταχωροφνται απευκείασ ςτα αποτελζςματα.  

  

2.2.7. Αποκζματα  

Τα αποκζματα αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ που υπολογίηεται με βάςθ τθ μζκοδο τθσ 

μζςθσ τιμισ. Κόςτοσ δανειςμοφ δεν περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των αποκεμάτων. 

Η κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ κατά τθ ςυνικθ πορεία 

εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, μειωμζνθ κατά το υπολογιηόμενο κόςτοσ που είναι αναγκαίο για 

να πραγματοποιθκεί θ πϊλθςθ.   

  

2.2.8. Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ  

Οι λογαριαςμοί πελατϊν καταχωροφνται και παρουςιάηονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία 

(αξία τιμολογίου), μετά από απομειϊςεισ για τυχόν μθ ειςπρακτζα ποςά. Απομείωςθ 

απαιτιςεων (bad debt provision) διενεργείται όταν δεν είναι πλζον πικανι θ είςπραξθ 

ολόκλθρου ι μζρουσ του οφειλόμενου ποςοφ.   

 

2.2.9. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων  

Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ταμειακϊν διακεςίμων αποτελοφνται από μετρθτά, 

βραχυπρόκεςμεσ κατακζςεισ με αρχικι διάρκεια μικρότερθ των τριϊν (3) μθνϊν και 

βραχυπρόκεςμεσ, υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ που είναι άμεςα μετατρζψιμεσ ςε 

ςυγκεκριμζνα ποςά ταμειακϊν διακεςίμων και που υπόκεινται ςε αςιμαντο κίνδυνο 

μεταβολισ τθσ αξίασ τουσ.  

 

2.2.10. Μιςκϊςεισ 

 

 Εταιρία Ομίλου ωσ Μιςθωτήσ 

Οι μιςκϊςεισ παγίων κατά τισ οποίεσ μεταβιβάηονται ςτον Πμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα 

οφζλθ που ζχουν ςχζςθ με τθν κυριότθτα ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ, ανεξάρτθτα από 

τθν τελικι μεταβίβαςθ ι μθ του τίτλου κυριότθτασ του ςτοιχείου αυτοφ, αποτελοφν τισ 

χρθματοοικονομικζσ μιςκϊςεισ. Οι μιςκϊςεισ αυτζσ κεφαλαιοποιοφνται με τθν ζναρξθ τθσ 

μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου ςτοιχείου ι τθσ παροφςασ 

αξίασ των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Κάκε μίςκωμα επιμερίηεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και 

των χρθματοοικονομικϊν εξόδων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτθν 

υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. Οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ από 

μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται ςτισ υποχρεϊςεισ. Το 

μζροσ του χρθματοοικονομικοφ εξόδου που αφορά ςε χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Τα πάγια που 

αποκτικθκαν με χρθματοδοτικι μίςκωςθ αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων ςτοιχείων και τθσ διάρκειασ μίςκωςθσ τουσ αν δεν υπάρχει 
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καμία εφλογθ βεβαιότθτα ότι μζχρι τθν λιξθ τθσ μιςκωτικισ περιόδου, ο μιςκωτισ κα 

αποκτιςει τθν κυριότθτα του ςτοιχείου. 

Συμφωνίεσ μιςκϊςεων όπου ο εκμιςκωτισ μεταβιβάηει το δικαίωμα χριςθσ ενόσ ςτοιχείου 

του ενεργθτικοφ για μια ςυμφωνθμζνθ χρονικι περίοδο, χωρίσ ωςτόςο να μεταβιβάηει και 

τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ του παγίου ςτοιχείου, ταξινομοφνται ωσ 

λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Οι πλθρωμζσ που γίνονται για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ (κακαρζσ 

από τυχόν κίνθτρα που προςφζρκθκαν από τον εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ αναλογικά κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

 

 Εταιρία Ομίλου ωσ εκμιςθωτήσ 

Πταν πάγια εκμιςκϊνονται με χρθματοδοτικι μίςκωςθ, θ παροφςα αξία των μιςκωμάτων 

καταχωρείται ωσ απαίτθςθ. Η διαφορά μεταξφ του μικτοφ ποςοφ τθσ απαίτθςθσ και τθσ 

παροφςασ αξίασ τθσ απαίτθςθσ καταχωρείται ωσ αναβαλλόμενο χρθματοοικονομικό ζςοδο. 

Το ζςοδο από τθν εκμίςκωςθ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ μίςκωςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ επζνδυςθσ, θ οποία 

αντιπροςωπεφει μια ςτακερι περιοδικι απόδοςθ. 

Ράγια που εκμιςκϊνονται με λειτουργικζσ μιςκϊςεισ περιλαμβάνονται ςτισ ενςϊματεσ 

ακινθτοποιιςεισ του ιςολογιςμοφ. Αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ 

ωφζλιμθσ ηωισ τουσ ςε βάςθ ςυνεπι με παρόμοιεσ ιδιόκτθτεσ ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ. 

Το ζςοδο του ενοικίου (κακαρό από τυχόν κίνθτρα που δόκθκαν ςτουσ μιςκωτζσ) 

αναγνωρίηεται με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ μίςκωςθσ. 

  

2.2.11. Δανειςμόσ  

Τα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα 

ζξοδα για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Μεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ βάςει τθσ μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου. Τυχόν διαφορά 

μεταξφ του ειςπραχκζντοσ ποςοφ (κακαρό από ςχετικά ζξοδα) και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ 

αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα κατά τθν διάρκεια του δανειςμοφ βάςει τθσ μεκόδου του 

πραγματικοφ επιτοκίου.   

Τα δάνεια ταξινομοφνται ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ όταν ο Πμιλοσ ι θ Εταιρία ζχει 

τθν υποχρζωςθ να τα εξοφλιςει μζςα ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία του 

ιςολογιςμοφ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ τα δάνεια ταξινομοφνται ωσ μακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ.  

  

2.2.12. Φορολογία ειςοδιματοσ (τρζχουςα και αναβαλλόμενθ)  

Ο φόροσ ειςοδιματοσ αποτελείται από τουσ τρζχοντεσ φόρουσ, τουσ αναβαλλόμενουσ 

φόρουσ, δθλαδι τισ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ ι ελαφρφνςεισ που ςχετίηονται με τα 

οικονομικά οφζλθ που προκφπτουν ςτθν περίοδο αλλά ζχουν ιδθ καταλογιςτεί ι κα 

καταλογιςτοφν από τισ φορολογικζσ αρχζσ ςε διαφορετικζσ περιόδουσ, και τισ προβλζψεισ 

για πρόςκετουσ φόρουσ που ενδζχεται να προκφψουν ςε ζλεγχο από τισ φορολογικζσ 



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 59 από 93 

αρχζσ. Ο φόροσ ειςοδιματοσ αναγνωρίηεται ςτον λογαριαςμό των αποτελεςμάτων τθσ 

περιόδου, εκτόσ του φόρου εκείνου που αφορά ςυναλλαγζσ που καταχωρικθκαν 

απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, ςτθν οποία περίπτωςθ καταχωρείται απευκείασ, κατά 

ανάλογο τρόπο ςτα ίδια κεφάλαια.    

  

Ο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ αφορά φόρο επί των φορολογθτζων κερδϊν των εταιρειϊν 

που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ, όπωσ αναμορφϊκθκαν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

των φορολογικϊν νόμων, και υπολογίςτθκε με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ φορολογικοφσ 

ςυντελεςτζσ των χωρϊν που δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ του Ομίλου.   

  

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ 

υποχρζωςθσ, ςε όλεσ τισ προςωρινζσ διαφορζσ, κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ, 

μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

υποχρεϊςεων. Οι αναμενόμενεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από τισ προςωρινζσ φορολογικζσ 

διαφορζσ προςδιορίηονται και εμφανίηονται είτε ωσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ, είτε ωσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ. Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ 

προςδιορίηεται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία 

του ιςολογιςμοφ.  

  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ καταχωροφνται για όλεσ τισ φορολογικά 

εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ και τισ μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ κατά τθν 

ζκταςθ που πικανολογείται ότι κα υπάρχουν μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των 

οποίων θ εκπεςτζα προςωρινι διαφορά μπορεί να αξιοποιθκεί. Η λογιςτικι αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ανακεωρείται ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

και μειϊνεται ςτο βακμό που δεν πικανολογείται ότι κα υπάρξουν φορολογθτζα κζρδθ 

ζναντι των οποίων να χρθςιμοποιθκεί μζροσ ι το ςφνολο των αναβαλλόμενων 

φορολογικϊν απαιτιςεων.   

  

2.2.13. Παροχζσ ςτο προςωπικό  

  

(α) Βραχυπρόθεςμεσ παροχζσ 

Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε χριμα και ςε είδοσ, καταχωροφνται ωσ 

ζξοδο όταν κακίςτανται δουλευμζνεσ. 

 

(β) Παροχζσ μετά την ζξοδο από την υπηρεςία 

Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ του προςωπικοφ κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ υπολογίηονται 

ςτθν προεξοφλθμζνθ αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που προβλζπονται από τθν Ελλθνικι 

νομοκεςία, όπωσ αυτζσ ζχουν ςυςωρευκεί ςτο τζλοσ τθσ χριςεωσ για τθν διάρκεια τθσ 

αναμενόμενθσ εργαςιακισ ηωισ, βάςει ςχετικισ αναλογιςτικισ μελζτθσ. Για τθν 
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προεξόφλθςθ χρθςιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόκεςμων ομολόγων του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου. 

  

2.2.14. Προβλζψεισ, ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ  

Ο Πμιλοσ ςχθματίηει προβλζψεισ όταν:  

  

i. υπάρχει παροφςα νομικι ι τεκμαιρόμενθ δζςμευςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων του 

παρελκόντοσ  

ii. είναι πικανι θ εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ για το διακανονιςμό 

τθσ υποχρζωςθσ  

iii. το ποςό τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ μπορεί να εκτιμθκεί με αξιοπιςτία.   

  

Η Διοίκθςθ του Ομίλου επανεξετάηει κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ κάκε ιςολογιςμοφ τθν 

ανάγκθ ςχθματιςμοφ προβλζψεων και αναπροςαρμογισ των υπαρχόντων, ζτςι ϊςτε να 

απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ και ςτθν περίπτωςθ που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλοφνται με βάςθ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο.   

  

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά 

γνωςτοποιοφνται, εκτόσ και αν θ πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν 

οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν 

είναι πικανι.   

  

2.2.15. Αναγνϊριςθ εςόδων - εξόδων  

 

Πωλήςεισ αγαθών: Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν αναγνωρίηονται, μετά τθν αφαίρεςθ των 

τυχόν παραςχεκειςϊν εκπτϊςεων, όταν ο Πμιλοσ ζχει μεταβιβάςει ςτον αγοραςτι τουσ 

ουςιαςτικοφσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα των αγακϊν.   

  

Παροχή υπηρεςιών: Τα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν αναγνωρίηονται τθν περίοδο που 

παρζχονται οι υπθρεςίεσ, με βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.  

  

Ζςοδα από τόκουσ: Ζςοδα από τόκουσ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ λογαριαςμοφ 

αποτελεςμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίθςισ τουσ, με βάςθ μια χρονικι αναλογία, 

(χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο πραγματικοφ επιτοκίου, το οποίο είναι το επιτόκιο που 

προεξοφλεί τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ειςπράξεισ μζςω τθσ αναμενόμενθσ 

ηωισ του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου) ςτθ κακαρι λογιςτικι αξία του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςτοιχείου.   

  



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 61 από 93 

Ζςοδα από μερίςματα: Τα μερίςματα λογίηονται ωσ ζςοδα όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα 

είςπραξισ τουσ.   

  

Ζξοδα: Τα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ.   

  

2.2.16. Διανομι μεριςμάτων  

Η διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων.   

  

2.2.17. Κζρδθ ανά μετοχι  

 Τα κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ το κακαρό κζρδοσ τθσ χριςεωσ που 

αναλογεί ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό των κοινϊν μετοχϊν ςε 

κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου.  

 

2.2.18. Χρθματοοικονομικά προϊόντα   

Οι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ και οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτον 

ιςολογιςμό περιλαμβάνουν τα διακζςιμα, τισ απαιτιςεισ, τισ ςυμμετοχζσ και επενδφςεισ 

και τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Ο Πμιλοσ δεν κάνει χριςθ παράγωγων 

χρθματοοικονομικϊν προϊόντων οφτε για αντιςτάκμιςμα κινδφνων οφτε για 

κερδοςκοπικοφσ ςκοποφσ. Οι λογιςτικζσ αρχζσ αναγνϊριςθσ και αποτίμθςθσ των ςτοιχείων 

αυτϊν αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ παρουςιάηονται ςε αυτι τθ 

ςθμείωςθ. Τα χρθματοοικονομικά προϊόντα παρουςιάηονται ωσ απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ ι 

ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ βάςει τθσ ουςίασ και του περιεχομζνου των ςχετικϊν 

ςυμβάςεων από τισ οποίεσ απορρζουν. Τόκοι, μερίςματα, κζρδθ και ηθμιζσ που 

προκφπτουν από τα χρθματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτθρίηονται ωσ απαιτιςεισ ι 

υποχρεϊςεισ, λογιςτικοποιοφνται ωσ ζςοδα ι ζξοδα αντίςτοιχα. Τα χρθματοοικονομικά 

προϊόντα ςυμψθφίηονται όταν ο Πμιλοσ, ςφμφωνα με το νόμο, ζχει το δικαίωμα αυτό και 

προτίκεται να τα ςυμψθφίςει ςε κακαρι βάςθ (μεταξφ τουσ) ι να ανακτιςει το 

περιουςιακό ςτοιχείο και να ςυμψθφίςει τθν υποχρζωςθ ταυτόχρονα.   
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3. θμειϊςεισ επί των οικονομικϊν καταςτάςεων 

 

3.1. Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ πλθροφόρθςθσ κατά τομζα 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ αποφάςιςε τθν αναςτολι τθσ άςκθςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ του εμπορίου και διανομισ προϊόντων ψθφιακοφ 

περιεχομζνου. Για το λόγο αυτό τα αποτελζςματα του τομζα «Εμπορία προϊόντων & 

υπθρεςιϊν ψθφιακοφ περιεχομζνου» εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ 

διακοπείςα δραςτθριότθτα. 

Η ανάλυςθ ανά τομζα πλθροφόρθςθσ παρατίκεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ : 

 

2010

Εμπορία προϊόντων 

& υπθρεςιϊν 

ψθφιακοφ 

περιεχομζνου

Υπθρεςίεσ 

διαδικτυακισ 

ψυχαγωγίασ

Σφνολο

Ζςοδα από εξωτερικοφσ πελάτεσ 2.694.649,76 687.949.640,30 690.644.290,06

Ζςοδα από ςυναλλαγζσ με άλλουσ λειτουργικοφσ τομείσ 

τθσ ίδιασ οικονομικισ οντότθτασ
0,00 0,00 0,00

Ζςοδα από τόκουσ 0,00 -29,00 -29,00

Ζξοδα από τόκουσ & λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα 132.755,37 765.845,79 898.601,16

Αποςβζςεισ 125.219,25 247.573,63 372.792,88

Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά (προ φόρων) -2.762.333,01 6.723.115,60 3.960.782,59

Ζςοδα ι (ζξοδα) ςχετικά με φόρουσ -63.401,47 -1.753.516,79 -1.816.918,26

Κακαρό Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά -2.825.734,48 4.969.598,81 2.143.864,33

τοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά 29.778.401,56 39.862.880,32 69.641.281,88

Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

τομζων προσ αναφορά 
135.721,84 0,00 135.721,84

Τποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά 6.476.319,65 27.859.433,94 34.335.753,59  

 

Για τθν χριςθ του 2009 αντίςτοιχα : 

 

2009

Εμπορία προϊόντων 

& υπθρεςιϊν 

ψθφιακοφ 

περιεχομζνου

Υπθρεςίεσ 

διαδικτυακισ 

ψυχαγωγίασ

Σφνολο

Ζςοδα από εξωτερικοφσ πελάτεσ 6.248.362,14 752.314.950,93 758.563.313,07

Ζςοδα από ςυναλλαγζσ με άλλουσ λειτουργικοφσ τομείσ 

τθσ ίδιασ οικονομικισ οντότθτασ
0,00 0,00 0,00

Ζςοδα από τόκουσ 0,00 160,00 160,00

Ζξοδα από τόκουσ & λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα 259.322,01 845.426,48 1.104.748,49

Αποςβζςεισ 385.336,46 1.927,01 387.263,47

Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά (προ φόρων) -620.321,92 8.102.318,85 7.481.996,93

Ζςοδα ι (ζξοδα) ςχετικά με φόρουσ -17.773,24 -2.065.363,53 -2.083.136,77

Κακαρό Κζρδοσ ι (ηθμιά) τομζα προσ αναφορά -638.095,16 6.036.955,31 5.398.860,15

τοιχεία Ενεργθτικοφ τομζα προσ αναφορά 17.720.064,59 37.003.005,38 54.723.069,97

Δαπάνεσ για μθ κυκλοφοριακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

τομζων προσ αναφορά 
125.392,49 0,00 125.392,49

Τποχρεϊςεισ τομζων προσ αναφορά 4.126.546,92 28.987.175,97 33.113.722,89  
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Οι γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ των τομζων ζχουν ωσ εξισ : 

 

2010

Γεωγραφικόσ Τομζασ
Ζςοδα από εξωτερικοφσ 

πελάτεσ

Στοιχεία μθ 

κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ 
Ελλάδα 2.694.649,76 27.271.022,40

Μάλτα 591.611.437,00 28.696.182,00

Αγγλία 96.338.203,30 17.197,79

Σφνολο 690.644.290,06 55.984.402,19  

 

Για τθν χριςθ του 2009 αντίςτοιχα : 

 

2009

Γεωγραφικόσ Τομζασ
Ζςοδα από εξωτερικοφσ 

πελάτεσ

Στοιχεία μθ 

κυκλοφοροφντοσ 

ενεργθτικοφ 
Ελλάδα 6.248.362,14 8.268.876,17

Μάλτα 613.699.600,00 28.695.868,00

Αγγλία 138.615.350,93 18.153,36

Σφνολο 758.563.313,07 36.982.897,53  

 

Λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου δεν υπάρχουν πελάτεσ οι οποίοι να 

αντιπροςωπεφουν ποςοςτό που να ξεπερνά το 10% των εςόδων του Ομίλου.  

 

3.2. Ανάλυςθ των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Ακολοφκωσ παρατίκεται αναλυτικά θ κίνθςθ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

Ομίλου: 
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ

Οικόπεδα 

αποκτθκζντα με 

χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ

Κτίρια 

Κτίρια 

αποκτθκζντα με 

χρθματοδοτικι 

μίςκωςθ

Μεταφορικά 

μζςα

Ζπιπλα και 

εξαρτιματα
ΣΥΝΟΛΟ

Ροςά ςε Ευρϊ

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κόςτοσ ι εφλογθ αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 

2009
573.494,16 90.845,36 1.490.919,67 52.287,48 972.463,78 3.180.010,45

Αγορζσ 0,00 24.951,20 0,00 0,00 26.426,52 51.377,72
Πωλιςεισ 0,00 0,00 0,00 -10.921,68 0,00 -10.921,68
Ενςωμάτωςθ νζασ 

κυγατρικισ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.767,06 -1.767,06

Μεταφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2009
573.494,16 115.796,56 1.490.919,67 41.365,80 997.123,25 3.218.699,44

Συςςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 

2009
0,00 27.513,69 99.394,65 50.773,11 639.386,90 817.068,34

Αποςβζςεισ χριςθσ 0,00 2.758,04 99.394,64 389,84 97.175,09 199.717,61
Αποςβζςεισ πωλθκζντων 

παγίων
0,00 0,00 0,00 -10.921,65 0,00 -10.921,65

Ενςωμάτωςθ νζασ 

κυγατρικισ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.085,05 -2.085,05

Μεταφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2009
0,00 30.271,73 198.789,29 40.241,30 734.476,93 1.003.779,25

Αναπόςβεςτθ αξία 31 

Δεκεμβρίου 2009
573.494,16 85.524,83 1.292.130,38 1.124,50 262.646,31 2.214.920,19

Κόςτοσ ι εφλογθ αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 

2010
573.494,16 115.796,56 1.490.919,67 41.365,80 997.123,25 3.218.699,44

Αγορζσ 0,00 4.003,84 0,00 2.788,61 38.989,57 45.782,02
Πωλιςεισ 0,00 0,00 0,00 -2.635,07 -641,69 -3.276,76

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 357,78 357,78

Μεταφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2010
573.494,16 119.800,40 1.490.919,67 41.519,34 1.035.828,91 3.261.562,48

Συςςωρευμζνεσ 

αποςβζςεισ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 

2010
0,00 30.271,73 198.789,29 40.241,30 734.476,93 1.003.779,25

Αποςβζςεισ χριςθσ 0,00 3.559,80 19.878,93 497,44 72.825,50 96.761,68
Αποςβζςεισ πωλθκζντων 

παγίων
0,00 0,00 0,00 -1.902,67 -641,69 -2.544,36

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 245,47 245,47

Μεταφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 

2010
0,00 33.831,53 218.668,22 38.836,07 806.906,22 1.098.242,04

Αναπόςβεςτθ αξία 31 

Δεκεμβρίου 2010
573.494,16 85.968,87 1.272.251,45 2.683,27 228.922,69 2.163.320,44
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Ακολοφκωσ παρατίκεται αναλυτικά θ κίνθςθ των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

Εταιρίασ:  

 

 

 

Επί των ενςωμάτων ακινθτοποιιςεων τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου δεν υφίςτανται 

εμπράγματα βάρθ. 

 

3.3. Ανάλυςθ άχλων περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Τα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία για τον Πμιλο αναλφονται ωσ εξισ: 
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Σθμειϊνεται ότι, θ κατθγορία «Δικαιϊματα κυγατρικισ» (χριςθ 2009) αφορά τθν αγορά 

δικαιωμάτων διαχείριςθσ και προϊκθςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν υπό το διαδικτυακό 

τόπο  Sportingbet ςε 9 γλϊςςεσ χωρϊν τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Κροατία, 

Σλοβενία, ουμανία, ΡΓΔΜ, Σερβία, Σλοβακία, Μαυροβοφνιο, Βοςνία και Αλβανία), τθσ 

εταιρίασ «Square Marketing Communications», αξίασ € 5.997.500, που πραγματοποιικθκε 

με τθν εξαγορά από τθν κυγατρικι εταιρία «See Sports Ltd» του 100% τθσ «Shape Holdings 
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Limited» με ζδρα τθ Μάλτα, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ ποςοφ € 6.000.000,00, που με τθ 

ςειρά τθσ ςυμμετζχει κατά 100% ςτθν εταιρία «Square Marketing Communications Ltd». 

Η εφλογθ αξία του Ομίλου «Shape Holdings Limited» κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ 

(ςτθριηόμενθ από ςχετικι εκτίμθςθ που διενεργικθκε) ανζρχονταν ςε 6.000.000,00 και 

αναλφονταν : 

 

Εφλογθ Αξία ςε €

Αφλα Περιουςιακά τοιχεία 5.997.500,00

Σαμειακά Διακζςιμα και Ιςοδφναμα 2.500,00

6.000.000,00  

  

Επειδι, το εν λόγω άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ζχει αόριςτθ ωφζλιμθ ηωι, βάςει ςφμβαςθσ, 

δεν υπολογίςκθκαν αποςβζςεισ, αλλά υπόκειται ςε ζλεγχο απομείωςθσ ςυγκρίνοντασ τα 

ανακτιςιμα ποςά του με τθ λογιςτικι του αξία ετθςίωσ και όποτε υπάρχει ζνδειξθ ότι το 

άχλο μπορεί να ζχει υποςτεί απομείωςθ αξίασ. 

Ακολοφκωσ παρατίκεται αναλυτικά θ κίνθςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

Εταιρίασ:  
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Σθμειϊνεται ότι, θ κατθγορία «Λοιπά», αφορά το ιςτορικό αρχείο τθσ εφθμερίδασ 

"Ακλθτικι Ηχϊ" που αποκτικθκε εντόσ τθσ χριςθσ 2006. Ρρόκειται για τόμουσ με το 

ςφνολο των πρωτοτφπων εκδόςεων τθσ εφθμερίδασ από τθν ίδρυςι τθσ το 1945, κακϊσ και 

άλλο ζντυπο και φωτογραφικό υλικό.  

 

Τα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία είναι ελεφκερα βαρϊν. 

 

3.4. Ανάλυςθ επενδφςεων ςε κυγατρικζσ  

Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των ςυμμετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρίασ ςε κυγατρικζσ 

εταιρίεσ: 
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Centric Ρολυμζςα ΑΕ - Μθτρικι - Ελλάδα

E.C.N. Malta Holdings Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Vista Gaming Online Entertainment Limited 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Gnome Online Entertainment 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Lex Online Entertainment Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

E.C.N. Management Ltd 51% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο

Vista Gaming On line Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο

Gnome Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Θνωμζνο 

Βαςίλειο

See Sports Holdings Ltd 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

See Sports Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Flyer International S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Παναμάσ

Richmond Bet-Trade S.A. 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Νθςιά Μάρςαλ

Shape Holdings Limited 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Square Marketing Communications Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

FSM Holdings Ltd 100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

FSM Ltd 100% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Επωνυμία Συμμετοχι Μζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα
Ροςοςτό 

Συμμετοχισ

 

 

3.5. Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

 

Η Εταιρεία ςτθν διάρκεια τθσ τρζχουςασ περιόδου προζβθ ςτθν απόκτθςθ του 20% τθσ CD 

MEDIA AE ωσ εξισ : 

 Ροςοςτό 3% ζναντι ποςοφ 1.470.803,00 € διά κεφαλαιοποιιςεωσ ιςόποςθσ απαίτθςθσ 

τθσ Εταιρίασ ζναντι τθσ «CD MEDIA AE» 

 Ροςοςτό 14% με ειςφορά των μετοχϊν αξίασ 7.052.103,00 € 

 Ροςοςτό 3% με καταβολι μετρθτϊν φψουσ  € 1.500.000,00 € 

 

Επίςθσ, θ Εταιρεία ςτθν διάρκεια τθσ τρζχουςασ περιόδου προζβθ και ςτθν απόκτθςθ του 

49% τθσ USMAR LIMITED Ltd ωσ εξισ : 

 Ροςοςτό 7,19% με καταβολι μετρθτϊν  860.000 € 

 Ροςοςτό 41,81% με αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ειςφορά μετοχϊν αξίασ 

5.000.000,28 €. 

 

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τον εν λόγω εταιρειϊν ενςωματϊκθκαν  για 

πρϊτθ φορά ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου Centric με τθν μζκοδο 

τθσ κακαρισ κζςθσ . 

Στον παρακάτω πίνακα αναλφεται θ δομι του Ομίλου των δφο ςυγγενϊν εταιρειϊν. 
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CD MEDIA A.E. 20% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ Ελλάδα
Best Distribution 20% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Ρουμανία
Goodtones S.A. 10% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ

Usmar Management Ltd 49% Άμεςθ Κακαρι Θζςθ
Βρεττανικζσ 

Παρκζνουσ 

Νιςουσ
UB Media Ltd 49% Ζμμεςθ Κακαρι Θζςθ Κφπροσ

Επωνυμία Συμμετοχι Μζκοδοσ Ενοποίθςθσ Ζδρα / Χϊρα
Ροςοςτό 

Συμμετοχισ

 
  

Τα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία (ενοποιθμζνα) των ενοποιοφμενων ςυγγενϊν εταιρειϊν 

αναλφονται παρακάτω : 

 

Συνδεδεμζνεσ
Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ
Χϊρα

Ρεριουςιακά 

ςτοιχεία
Υποχρεϊςεισ Ζςοδα Κζρδθ/Ηθμίεσ

CD MEDIA SA 20,00% Ελλάδα 23.848.918,28 18.359.136,23 28.681.748,16 557.647,60

USMAR MANAGEMENT Ltd 49,00%
Βρεττανικζσ 

Παρκζνουσ 

Νιςουσ

618.851,00 70.182,00 1.157.719,00 694.194,00

31.12.2010

 
 

Η εταιρεία απόκτθςε τισ παραπάνω ςυμμετοχζσ τον Οκτϊβριο του 2010. Για τον λόγο αυτό 

ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου ζχει ενςωματωκεί θ αναλογία των 

αποτελεςμάτων κατά το ποςό τθσ ςυμμετοχισ για το τελευταίο τρίμθνο του 2010. 

Αναλυτικότερα, 

 

Ροςά ςε € 31.12.2010
Υπόλοιπο ανοίγματοσ 0,00

Απόκτθςθ ςυγγενϊν 15.882.906,58
Ενδεχόμενο Τίμθμα βάςει 

ςτόχων
3.350.000,00

Διακζςεισ 0,00
Μερίδιο (ηθμιϊν) / κερδϊν 109.679,65

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -4.720,80

Υπόλοιπο κλειςίματοσ 19.337.865,43  

 

Σθμειϊνεται ότι, το ενδεχόμενο τίμθμα αφορά  τθν καταβολι πρόςκετου τιμιματοσ, 

εφόςον επιτευχκοφν κάποιοι ςυγκεκριμζνοι ποςοτικοί ςτόχοι για τα ζτθ 2010, 2011 και 

2012, oι οποίοι ςχετίηονται με τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Ειδικότερα, οι ςτόχοι 

είναι θ επίτευξθ μικτοφ  κζρδουσ (gross winnings) για τα προαναφερόμενα ζτθ   4 εκ. €, 8 

εκ. € και 14 εκ. € αντίςτοιχα. Με τον όρο gross winnings ορίζεται το σύνολο των ποσών 

που έχουν πονταριστεί μείον τα κέρδη που επιστρέφονται στους παίκτες. 

Το πρόςκετο τίμθμα ανζρχεται ςε 1.650.000,00 € για κάκε μία από τισ χριςεισ 2010 και 

2011 αντίςτοιχα, ενϊ για τθν χριςθ 2012 ανζρχεται ςε 1.700.000,00 €. Λόγω, του γεγονότοσ 

ότι ο ςτόχοσ για τθν χριςθ του 2010 δεν επιτεφχκθκε, το κόςτοσ τθσ ςυμμετοχισ ζχει 

αυξθκεί μόνο κατά το ποςό του ενδεχόμενου τιμιματοσ για τισ χριςεισ 2011 και 2012.  Το 
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ποςό τθσ υποχρζωςθσ για το ενδεχόμενο τίμθμα ζχει καταχωρθκεί ςτο κονδφλι των 

«Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ».  

 

 

3.6. Ανάλυςθ υπεραξίασ επιχειριςεων 

Η υπεραξία που ζχει καταβάλει θ Εταιρία για τθν απόκτθςθ των ςυμμετοχϊν τθσ αναλφεται 

ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

3.7. Ανάλυςθ άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

Στο κονδφλι αυτό εμφανίηονται οι δοςμζνεσ εγγυιςεισ τθσ Εταιρία και του Ομίλου ςε 

τρίτουσ, οι οποίεσ κατά τθν 31/12/2010 ανζρχονταν ςε ποςό € 14.898,11.  

Επίςθσ, ςτο κονδφλι αυτό εμφανίηεται και θ ςυμμετοχι τθσ Εταιρίασ (ςε ποςοςτό 0,17%), 

ςτθν εταιρία «Τεχνόπολθ-Ακρόπολισ ΑΕ», θ οποία είναι ζνα πάρκο επιχειριςεων υψθλισ 

τεχνολογίασ και ζρευνασ. Το ποςό τθσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε ποςό € 14.566,50. 

 

3.8. Ανάλυςθ των αποκεμάτων 

Τα αποκζματα του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

 

 

Η εταιρεία δεν εμφανίηει αποκζματα λόγω τθσ αναςτολισ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 

εμπορίου και διανομισ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

 

3.9. Ανάλυςθ των απαιτιςεων 

Οι απαιτιςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ:  
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Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΡΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ
Απαιτιςεισ κατά πελατϊν 2.610.234,64 7.529.134,81 174.142,53 4.009.956,25

Απαιτιςεισ κατά Δθμοςίων 

Αρχϊν
120.120,69 19.739,25 115.246,69 1.077,25

Απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν 8.013.155,92 4.726.341,95 3.395.233,44 4.156.564,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΡΟΙΚΩΝ 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΩΝ
10.743.511,24 12.275.216,02 3.684.622,66 8.167.597,84

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Το ςφνολο των ανωτζρω απαιτιςεων κεωρείται πωσ είναι βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ. Η 

εφλογθ αξία αυτϊν των βραχυπρόκεςμων χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

δεν κακορίηεται ανεξάρτθτα κακϊσ θ λογιςτικι αξία κεωρείται πωσ προςεγγίηει τθν εφλογθ 

αξία τουσ. 

Η λογιςτικι αξία τθσ απαίτθςθσ από κυγατρικζσ, κεωρείται πωσ προςεγγίηει τθν εφλογθ 

αξία τθσ κακϊσ θ είςπραξι τθσ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί ςε χρονικό διάςτθμα 

τζτοιο που θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ κεωρείται αςιμαντθ. Για όλεσ τισ 

απαιτιςεισ του Ομίλου ζχει πραγματοποιθκεί εκτίμθςθ των ενδείξεων για τυχόν 

απομείωςθ τουσ.  

Η Εταιρεία ςτθν διάρκεια τθσ χριςθσ  λόγω τθσ αναςτολισ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 

εμπορίου και διανομισ προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου, προζβθ ςε επανεκτίμθςθ τθσ 

ειςπραξιμότθτασ των εμπορικϊν τθσ απαιτιςεων και ςτθν διαγραφι εμπορικϊν 

απαιτιςεων ςυνολικοφ ποςοφ € 1.447.824,48, ποςό με το οποίο επιβαρφνκθκαν τα 

αποτελζςματα (τθσ διακοπτόμενθσ δραςτθριότθτασ) τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου.  

 

3.10. Χρθματοοικονομικά μζςα 

 

α) Συμφωνία ανά κατηγορία παρουςίαςησ 

Τα χρθματοοικονομικά μζςα ανά κατθγορία παρουςίαςθσ για τον Πμιλο και τθν Εταιρία, 

αναλφονται ωσ εξισ: 
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Στοιχεία ενεργθτικοφ όπωσ 

εμφανίηονται ςτον 

ιςολογιςμό

Κατθγορία 

παρουςίαςθσ 

χρθματοοικονομικοφ 

μζςου

2010 2009 2010 2009

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ Δάνεια και απαιτιςεισ 10.743.511,24 12.275.216,02 3.684.622,66 8.167.597,84

Διακζςιμα προσ πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία

Διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικά 

μζςα

0,00 0,00 0,00 0,00

Προκαταβολζσ Δάνεια και απαιτιςεισ 192.471,66 75.849,01 61.306,83 75.849,01

Σαμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα
Δάνεια και απαιτιςεισ 2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98

Στοιχεία πακθτικοφ όπωσ 

εμφανίηονται ςτον 

ιςολογιςμό

Mακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ

Τποχρεϊςεισ 

αποτιμθμζνεσ ςτο 

χρεολυμζνο κόςτοσ

21.368.839,16 21.238.421,65 21.368.839,16 21.238.421,65

Βραχυπρόκεςμα δάνεια
Τποχρεϊςεισ 

αποτιμθμζνεσ ςτο 

χρεολυμζνο κόςτοσ

807.189,64 1.219.382,87 807.189,64 1.219.382,87

Σρζχον μερίδιο των 

μακροπρόκεςμων δανείων

Τποχρεϊςεισ 

αποτιμθμζνεσ ςτο 

χρεολυμζνο κόςτοσ

241.452,53 282.069,78 241.452,53 282.069,78

Προμθκευτζσ και λοιπζσ 

υποχρεϊςεισ
Τποχρεϊςεισ 7.720.461,39 10.292.105,22 485.032,02 2.401.384,74

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Εφλογθ αξία 

Κατά τθν 31/12/2010 θ απεικονιηόμενθ ςτον ωσ άνω πίνακα λογιςτικι αξία των 

χρθματοοικονομικϊν μζςων, προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ. 

 

Πιςτολθπτικι ικανότθτα χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Η πιςτολθπτικι ικανότθτα των εμπορικϊν απαιτιςεων, οι οποίεσ δεν είναι απομειωμζνεσ 

μποροφν να εκτιμθκοφν βάςει των ιςτορικϊν ςτοιχείων που βαςίηονται ςτθν πλθροφόρθςθ 

του Ομίλου (εςωτερικι πλθροφόρθςθ). Η ενθλικίωςθ των απαιτιςεων που δεν ζχουν 

υποςτεί απομείωςθ παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31.12.2010 31.12.2010

0-3 μινεσ 5.360.260,58 0,00

3-6 μινεσ 1.698.628,00 0,00

6-12 μινεσ 559.266,20 559.266,20

άνω των 12 μθνϊν 3.125.356,46 3.125.356,46

Σφνολο 10.743.511,24 3.684.622,66  

 

Η Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει ειδικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου (primary 

and secondary control procedures) που καλφπτουν ολόκλθρο το εφροσ, από τθν εκκίνθςθ 
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τθσ ςυναλλαγισ μζχρι τθ οριςτικι τακτοποίθςι τθσ. Στισ διαδικαςίεσ αυτζσ 

περιλαμβάνονται θ ζρευνα τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των νζων πελατϊν/χρεωςτϊν, θ 

ανάλυςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ των υφιςτάμενων πελατϊν/χρεωςτϊν, θ 

ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των πιςτωτικϊν όρων ανά πελάτθ/χρεϊςτθ, θ 

διαρκισ αξιολόγθςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ των απαιτιςεων και τζλοσ θ διαρκισ αξιολόγθςθ 

τθσ αναγκαιότθτασ ζγκαιρθσ διενζργειασ προβλζψεων απομείωςθσ. 

Αναφορικά με τισ απαιτιςεισ από πελάτεσ και χρεϊςτεσ των οποίων θ θλικία υπερβαίνει 

τουσ 12 μινεσ (Εταιρία και Πμιλοσ € 3.125.356,46), ςθμειϊνεται ότι το μεγαλφτερο μζροσ εξ 

αυτϊν αφορά δάνεια προσ τουσ δικαιοφχουσ  Ρρογράμματοσ  Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ 

βάςθ ςυμφωνθκζντων όρων πίςτωςθσ. Για τισ δε απαιτιςεισ που ζχουν υπερβεί τα 

ςυμφωνθκζντα εφαρμόηονται επακριβϊσ τα οριηόμενα ςτισ ωσ άνω διαδικαςίεσ ελζγχου. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν α) τισ αυςτθρζσ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ, β) τθν ζωσ τϊρα ομαλι 

πορεία τακτοποίθςθσ των εκκρεμοτιτων και γ) τθν υφιςτάμενθ γνϊςθ που τθσ παρζχει ο 

ελεγκτικόσ τθσ μθχανιςμόσ, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ εκτιμά ότι οι άνω των 12 μθνϊν 

ενιλικεσ απαιτιςεισ τθσ 31/12/2010 είναι ςτο ςφνολό τουσ ειςπράξιμεσ και δεν φζρουν 

κίνδυνο ηθμίασ.  

∆υνθτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ υπάρχει και ςτα διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, ο κίνδυνοσ μπορεί να προκφψει από αδυναμία του αντιςυμβαλλόμενου 

να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του με τον Πμιλο. Για τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτοφ του 

πιςτωτικοφ κινδφνου, ο Πμιλοσ, ςε πλαίςιο εγκεκριμζνων πολιτικϊν από το ∆ιοικθτικό 

Συμβοφλιο, κζτει όρια ςτο πόςο κα εκτίκεται ςε κάκε μεμονωμζνο χρθματοοικονομικό 

ίδρυμα. Επίςθσ, όςον αφορά προϊόντα κατακζςεων, ο Πμιλοσ ςυναλλάςςεται μόνο με 

αναγνωριςμζνα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ. 

 

υναλλαγματικζσ μεταβολζσ 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται κατά κφριο λόγο ςτθν Μάλτα και τθν Αγγλία. Η Μάλτα ζχει 

ειςαχκεί ςτθν ηϊνθ του Ευρϊ και κατά ςυνζπεια ο Πμιλοσ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε 

ςυναλλαγματικό κίνδυνο.  

Σε ότι αφορά τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ 

ςε λίρεσ Αγγλίασ (GBP), μετατρεπόμενεσ ςε Ευρϊ με τθν ιςοτιμία κλειςίματοσ (Ευρϊ / GBP = 

0,86075) αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 2.041.422,02

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ -2.070.209,70

Βραχυχρόνια ζκκεςθ -28.787,69  

 

Ο κίνδυνοσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν αυτοφ του είδουσ προκφπτει από τθν ιςοτιμία των 

παραπάνω νομιςμάτων ζναντι του ευρϊ και αντιςτακμίηεται μερικϊσ από αντίςτοιχεσ 

υποχρεϊςεισ (π.χ. δάνεια) του ίδιου νομίςματοσ.  
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Υποκζτοντασ ότι πραγματοποιείται μία αλλαγι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ςτθ 

ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρϊ / GBP τθσ τάξεωσ του +/-5% τότε ςτο αποτζλεςμα τθσ 

χριςθσ και ςτα ίδια κεφάλαια κα είχαμε τισ εξισ επιπτϊςεισ: 

 

-5% 5%

Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 2.148.865,28 1.944.211,44

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ -2.179.168,11 -1.971.628,29

Βραχυχρόνια ζκκεςθ -37.058,04 -30.335,50

Επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα και ςτα ίδια κεφάλαια 

από μεταβολι τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ €/GBP 

*(+): ζςοδο, (-): ζξοδο+

-8.270,36 -1.547,81

Συναλλαγματικι ιςοτιμία €/GBP

 

 

3.11. Ανάλυςθ των προκαταβολϊν 

Οι προκαταβολζσ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ:  

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Προκαταβολζσ για αγορζσ εμπορευμάτων 0,00 51.565,40 0,00 51.565,40

Προκαταβολζσ για υπθρεςίεσ 190.813,98 0,00 59.649,15 0,00

Λ/ςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και 

πιςτϊςεων
1.657,68 24.283,61 1.657,68 24.283,61

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 192.471,66 75.849,01 61.306,83 75.849,01

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.12. Ανάλυςθ των μεταβατικϊν λογαριαςμϊν ενεργθτικοφ 

Οι μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ

Ζξοδα επόμενων χριςεων 21.584,54 199.018,72 21.584,54 199.018,72

Εκπτϊςεισ επί αγορϊν χριςεωσ 0,00 17.600,47 0,00 17.600,47

Ζξοδα παραγωγισ ςε εξζλιξθ 0,00 40.080,00 0,00 40.080,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ
21.584,54 256.699,19 21.584,54 256.699,19

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.13. Ανάλυςθ των ταμιακϊν διακεςίμων 

Τα ταμιακά διακζςιμα του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ:  
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Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Σαμείο μετρθτϊν 3.022,13 339.696,98 3.022,13 5.167,08

Κατακζςεισ όψεωσ 2.696.290,11 3.157.695,90 74.975,84 522.793,90

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ
2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Τα διακζςιμα τθσ Εταιρίασ δεν είναι ςε τοκοφόρουσ λογαριαςμοφσ, διότι λειτουργοφν ωσ 

κεφάλαιο κίνθςθσ. 

 

3.14. Ανάλυςθ κακαρισ κζςθσ 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Η μετοχι τθσ CENTRIC είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςτθν 

κατθγορία μικρισ και μεςαίασ κεφαλαιοποίθςθσ ςτον κλάδο «Ρροςωπικά & Οικιακά Αγακά 

– Ραιχνίδια». Κάκε κοινι ονομαςτικι μετοχι ζχει δικαίωμα μίασ ψιφου. 

Τθν 5/11/2010 καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν το από 29/10/2010 

πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, με το οποίο πιςτοποιικθκε θ 

καταβολι τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά ποςό 6.573.874,68 €, δια τθσ 

ειςφοράσ 396.907 μετοχϊν τθσ εταιρείασ «CD MEDIA AE» οι οποίεσ καλφπτουν ποςό 

αφξθςθσ 3.846.601,80 € και 29.904 μετοχϊν τθσ εταιρείασ “USMAR Management Ltd» οι 

οποίεσ καλφπτουν ποςό αφξθςθσ 2.727.272,88 €, που εγκρίκθκε με τθν Κ2-8397/22.09.2010 

απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. Μετά τθν 

ανωτζρω αφξθςθ το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρίασ ανζρχεται ςτο ποςό των € 16.204.554 

και διαιρείται ςε 45.012.650 κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 

0,36 ανά μετοχι.  

 

Τπζρ το άρτιο ζκδοςθ 

Από τθν ανωτζρω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου το υπζρ το άρτιο αυξικθκε κατά ποςό 

5.412.490,15. Στο ποςό αυτό περιλαμβάνονται και ζξοδα αφξθςθσ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου, ποςοφ € 65.738,75.  

  

Κδιεσ μετοχζσ 

Σφμφωνα με τισ αποφάςεισ των Γενικϊν Συνελεφςεων των Μετόχων τθσ 27/7/2007 και 

30/6/2008, θ Εταιρεία προζβθ, κατά τθ περίοδο 1/1-31/12/2008, ςτθν αγορά 854.123 ιδίων 

κοινϊν μετοχϊν ςυνολικισ αξίασ € 1.717.306,74, ποςό το οποίο μείωςε τθν Κακαρι κζςθ 

τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου. Η εφλογθ αξία αυτϊν τθν 31.12.2010 ανζρχονταν ςε ποςό € 

358.731,66.   

 

Προγράμματα δικαιωμάτων μετοχϊν προσ εργαηομζνουσ 
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Αναφορικά με τα δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ, 

δικαιοφχοι 37.667 εκ των δικαιωμάτων αυτϊν ιταν ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ που δεν 

απαςχολοφνται πλζον ςτθν τελευταία και, εξ αυτοφ του λόγου, βάςει των όρων του 

Ρρογράμματοσ δεν δικαιοφνται πλζον να αςκιςουν τα χορθγθκζντα ςε αυτοφσ δικαιϊματα 

προαίρεςθσ για απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ. Ομοίωσ, ζχουν απολζςει 37.666 

δικαιϊματα προαίρεςθσ για τθν απόκτθςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ που κα ωριμάςουν ςτισ 

25/6/2011. Αναλυτικότερα : 

 

Θμερομθνία 

Κατοχφρωςθσ

Εφλογθ Αξία τθν 

Θμερομθνία 

Ραραχϊρθςθσ

Αρικμόσ 

Δικαιωμάτων

Ραραχωρθκείςεσ  

μζχρι τθν 

31/12/2010

Εκπνευςκζντα 

μζχρι τθν 

31/12/2010

Αςκθκείςεσ 

μζχρι τθν 

31/12/2010

25/6/2009 0,0745 1.977.000 1.977.000 0 1.977.000
25/6/2010 0,3290 211.500 211.500 37.667 0
25/6/2011 0,4497 211.500 0 37.666 0

Σφνολο 2.400.000 2.188.500 75.333 1.977.000  

 

Αποκεματικά 

Τα αποκεματικά κεφάλαια τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου παρουςιάηονται ςτον επόμενο 

πίνακα: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Σακτικό αποκεματικό 364.712,35 353.560,37 340.140,18 331.164,37

Αφορολόγθτα αποκεματικά ειδικϊν διατάξεων 

νόμων
344.104,48 344.104,48 344.104,48 344.104,48

Αποκεματικά από ζςοδα φορολογθτζα κατ' ειδικό 

τρόπο
1.995,09 1.995,09 1.995,09 1.995,09

Διαφορά από μετατροπι μετοχικοφ κεφαλαίου 1.019,07 1.019,07 1.019,07 1.019,07

Ηθμιζσ από αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των 

διακεςίμων προσ πϊλθςθ μετοχϊν 
0,00 0,00 0,00 0,00

Αποκεματικό χορθγθκζντων δικαιωμάτων αγοράσ 

μετοχϊν
116.550,67 61.093,90 116.550,67 61.093,90

Σφνολο 828.381,66 761.772,91 803.809,49 739.376,91

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Διαχείριςθ Κεφαλαίου 

Οι ςτόχοι του Ομίλου ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ κεφαλαίου είναι να διαςφαλίςει τθ 

δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του Ομίλου με ςκοπό να παρζχει ικανοποιθτικζσ 

αποδόςεισ ςτουσ μετόχουσ και να διατθριςει ιδανικι κατανομι κεφαλαίου μειϊνοντασ 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόςτοσ κεφαλαίου. O Πμιλοσ παρακολουκεί τα κεφάλαια του με 

βάςθ το ςυντελεςτι μόχλευςθσ. Ο εν λόγω ςυντελεςτισ υπολογίηεται διαιρϊντασ τον 

κακαρό δανειςμό με τα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια. Ο κακαρόσ δανειςμόσ 

υπολογίηεται ωσ το «Σφνολο δανειςμοφ» (ςυμπεριλαμβανομζνου «βραχυπρόκεςμου και 

μακροπρόκεςμου δανειςμοφ» όπωσ εμφανίηεται ςτον ιςολογιςμό) μείον «Ταμειακά 
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διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα». Τα ςυνολικά απαςχολοφμενα κεφάλαια 

υπολογίηονται ωσ «Κδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ» όπωσ 

εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό ςυν τον κακαρό δανειςμό.  

Ο ςυντελεςτισ μόχλευςθσ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αντίςτοιχα είχε ωσ εξισ : 

 

Ροςά ςε €
31.12.2010 31.12.2009

φνολο Δανειςμοφ 22.417.481,33 22.739.874,30
Μείον: Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά 

ιςοδφναμα 2.699.312,24 3.497.392,88
Κακαρόσ Δανειςμόσ 19.718.169,08 19.242.481,42

Κδια Κεφάλαια 35.185.388,20 21.642.258,18
Συνολικά Απαςχολοφμενα Κεφάλαια 54.903.557,28 40.884.739,61
υντελεςτισ Μόχλευςθσ 0,36 0,47

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.15. Τποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεωσ 

 

Αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ: Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι εργατικι 

νομοκεςία οι εργαηόμενοι δικαιοφνται αποηθμίωςθ ςτθν περίπτωςθ απόλυςθσ ι 

ςυνταξιοδότθςισ τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ ποικίλει ανάλογα με τον μιςκό, τα ζτθ 

υπθρεςίασ και τον τρόπο τθσ αποχϊρθςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ) του εργαηομζνου. 

Υπάλλθλοι που παραιτοφνται ι απολφονται αιτιολογθμζνα δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ. Η 

πλθρωτζα αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ ιςοφται με το 40% τθσ 

αποηθμίωςθσ που κα ιταν πλθρωτζα ςε περίπτωςθ αναίτιασ απόλυςθσ. Στθν Ελλάδα, 

ςφμφωνα με τισ τοπικι πρακτικι, αυτά τα προγράμματα δεν χρθματοδοτοφνται.  

Η Εταιρία χρεϊνει ςτα αποτελζςματα για δεδουλευμζνεσ παροχζσ ςε κάκε περίοδο με 

αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Οι πλθρωμζσ παροχϊν που 

διενεργοφνται ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ κάκε περίοδο χρεϊνονται ζναντι αυτισ τθσ 

υποχρζωςθσ.  

Στισ υποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεων περιλαμβάνεται το ποςό τθσ πρόβλεψθσ για τθν 

ςυνταξιοδότθςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ ςφμφωνα με ςχετικι αναλογιςτικι μελζτθ 

από τον πιςτοποιθμζνο αναλογιςτι. 

Οι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ζχουν ωσ 

ακολοφκωσ: Ρλθκωριςμόσ: Μιςκοί, θμερομίςκια και αποηθμιϊςεισ αναπροςαρμόηονται με 

τθν εκάςτοτε τρζχουςα αξία του τιμαρίκμου. 

Μιςκολογικι κλίμακα: Ετιςια αναπροςαρμογι 1% ςε ονομαςτικζσ τιμζσ 

Επιτόκιο υπολογιςμϊν: 5% 

Θνθςιμότθτα: Ωσ πίνακεσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Αναλογιςτϊν 

Απολφςεισ: Δεν κα ςυμβοφν 

Ηλικίεσ ςυνταξιοδότθςθσ: Οι θλικίεσ που προβλζπει το ΙΚΑ 
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Με βάςθ τισ ωσ άνω παραδοχζσ, ςυνολικι υποχρζωςθ παροχϊν αποχωριςεωσ ανιλκε ςε € 

37.299,00 (2009: € 63.436,00). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται ανάλυςθ : 

 

31.12.2010 31.12.2009

Παροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων 37.299,00 63.436,00
Μθ αναγνωριςμζνθ μεταβατικι υποχρζωςθ
Άμεςθ αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ
Μθ αναγνωριςμζνα αναλογιςτικά κζρδθ /(ηθμίεσ)
Μθ αναγνωριςμζνο κόςτοσ προχπθρεςίασ
Κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον Ιςολογιςμό 37.299,00 63.436,00
Ροςά αναγνωριςμζνα ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων
Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 6.953,00 11.249,00
Σόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 3.171,80 2.321,50
Αναγνϊριςθ μεταβατικισ υποχρζωςθσ
Αναγνϊριςθ αναλογιςτικισ ηθμίασ / (κζρδουσ) -36.261,80 3.435,50
Αναγνϊριςθ κόςτουσ προχπθρεςίασ
Κανονικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων -26.137,00 17.006,00
Κόςτοσ επιπλζον παροχϊν / παροχϊν τερματιςμοφ υπθρεςίασ
Κόςτοσ τακτοποίθςθσ / (Κζρδοσ περικοπϊν) από μεταφορζσ 

εργαηομζνων
Λοιπά (Κζρδθ) / Κόςτθ
Συνολικό ζξοδο ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων -26.137,00 17.006,00
Μεταβολζσ ςτθν κακαρι υποχρζωςθ αναγνωριςμζνθ ςτον 

Ιςολογιςμό
Κακαρι υποχρζωςθ κατά τθν ζναρξθ του ζτουσ / περιόδου 63.436,00 46.430,00
φνολο δαπάνθσ που αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων -26.137,00 17.006,00
Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ / περιόδου 37.299,00 63.436,00
Προςαρμογι
Κακαρι υποχρζωςθ ςτο τζλοσ του ζτουσ / περιόδου 37.299,00 63.436,00

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ
Παροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτθν αρχι τθσ περιόδου 63.436,00 46.430,00
Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 6.953,00 11.249,00
Κόςτοσ τόκου 3.171,80 2.321,50
Αναλογιςτικι ηθμιά / (κζρδοσ) -36.261,80 3.435,50
Ραροφςα αξία τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου 37.299,00 63.436,00

Συντάξεισ και άλλεσ Συνταξιοδοτικζσ Υποχρεϊςεισ

 

 

3.16. Ανάλυςθ των προμθκευτϊν και λοιπϊν υποχρεϊςεων 

Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των προμθκευτϊν και των λοιπϊν βραχυπρόκεςμων 

υποχρεϊςεων του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ:  
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Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Προμθκευτζσ 2.260.166,00 1.685.542,22 150.160,97 911.428,37

Προκαταβολζσ πελατϊν 506.455,24 1.653.923,67 82.396,24 180.042,67

Τποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 3.373.442,41 3.787.572,97 72.167,18 170.574,17

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 25.808,78 48.114,25 25.054,79 47.840,63

Μερίςματα πλθρωτζα 69.744,37 69.629,69 69.744,37 69.629,69

Τποχρεϊςεισ ςε πιςτωτζσ διαφόρουσ 1.484.844,59 3.047.322,42 85.508,47 1.021.869,21

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΜΘΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
7.720.461,39 10.292.105,22 485.032,02 2.401.384,74

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.17. Δανειςμόσ 

Ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ τθσ Εταιρίασ αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ Ροςό

Μετατρζψιμο ομολογιακό δάνειο 19.707.837,76

Μακροπρόκεςμο μζροσ κεφαλαίου leasing 1.661.001,40

ΣΥΝΟΛΟ 21.368.839,16  

 

Αναφορικά με τθν ωσ άνω χρθματοδοτικι μίςκωςθ, ακολουκεί ανάλυςθ των 

τοκοχρεολυςίων που κα καταβλθκοφν τα προςεχι ζτθ, με διακεκριμζνθ ανάλυςθ του 

κεφαλαίου που κα αποπλθρωκεί και των χρεωςτικϊν τόκων (τα εν λόγω ποςά αφοροφν 

τόςο τθν Εταιρία όςο και τον Πμιλο): 

 

Κεφάλαιο Τόκοι Τοκοχρεολφςιο

1 ζτοσ 64.804,00 47.898,00 112.702,00

2-5 ζτθ 278.113,00 173.211,00 451.324,00

άνω των 5 ετϊν 978.477,40 231.200,00 1.209.677,40

Σφνολο 1.321.394,40 452.309,00 1.773.703,40  

 

Η ςυμφωνία του ςυνόλου των μελλοντικϊν μιςκωμάτων με τθν παροφςα αξία τουσ ζχει ωσ 

ακολοφκωσ: 
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Υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ-ελάχιςτα μιςκϊματα
1 ζτοσ 112.702,00
2-5 ζτθ 451.324,00
άνω των 5 ετϊν 1.209.677,40
Σφνολο 1.773.703,40
Μείον: Μελλοντικζσ 

χρθματοοικονομικζσ χρεϊςεισ 
-452.309,00

Ραροφςα αξία υποχρεϊςεων 1.321.394,40

Θ παροφςα αξία υποχρεϊςεων 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ 
1 ζτοσ 64.804,00
2-5 ζτθ 278.113,00
άνω των 5 ετϊν 978.477,40
Σφνολο 1.321.394,40  

 

Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ του βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ του Ομίλου και τθσ 

Εταιρίασ:  

 

(Ροςά ςε Ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΓΕΝΙΚΘ 748.603,38 1.107.136,76 748.603,38 1.107.136,76

ALPHA BANK 58.586,26 112.246,11 58.586,26 112.246,11

ΣΥΝΟΛΟ 807.189,64 1.219.382,87 807.189,64 1.219.382,87

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Τα πραγματικά ςτακμιςμζνα μζςα επιτόκια δανειςμοφ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ, τθν 

θμερομθνία του ιςολογιςμοφ είναι τα παρακάτω : 

 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Βραχυπρόκεςμοσ Σραπεηικόσ 5,21% 6,74% 5,21% 6,74%

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.17.1. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ κίνδυνου επιτοκίου 

Οι μακροπρόκεςμεσ χρθματοδοτιςεισ αφοροφν τθν ςφμβαςθ μετατρζψιμου ομολογιακοφ 

δανείου με μεταβλθτό ποςοςτό επιτοκίου (Euribor). Τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010, θ Εταιρία 

είναι εκτεκειμζνθ ςτισ μεταβολζσ τθσ αγοράσ του επιτοκίου όςον αφορά τον τραπεηικό 

δανειςμό τθσ, ο οποίοσ υπόκεινται ςε μεταβλθτό ποςοςτό επιτοκίου. Ππωσ και ςτο 

προθγοφμενο ζτοσ τα λοιπά χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι 

λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ζχουν ςτακερά ποςοςτά. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ τθσ χριςθσ κακϊσ 

και των ιδίων κεφαλαίων ςε μια λογικι μεταβολι του επιτοκίου τθσ τάξεωσ του +0,5% ι –

0,5% (2009: +/-0,5%). Οι αλλαγζσ ςτα επιτόκια εκτιμάται ότι κινοφνται ςε μία λογικι βάςθ 

ςε ςχζςθ με τισ πρόςφατεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΥΑΙΣΘΘΣΙΑΣ

2010 2009 2010 2009

Ετιςια επιβάρυνςθ τόκων 

βραχυπρόκεςμων δανείων
0,50% 5.243,21 7.507,26 5.243,21 7.507,26

-0,50% -5.243,21 -7.507,26 -5.243,21 -7.507,26

Ετιςια επιβάρυνςθ τόκων μετατρζψιμου 

ομολογιακοφ δανείου
0,50% 98.539,19 97.543,28 98.539,19 97.543,28

-0,50% -98.539,19 -97.543,28 -98.539,19 -97.543,28

Ετιςια επιβάρυνςθ τόκων leasing

0,50% 8.305,01 8.648,83 8.305,01 8.648,83

-0,50% -8.305,01 -8.648,83 -8.305,01 -8.648,83

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ετιςια επιβάρυνςθ αποτελεςμάτων και 

ιδίων κεφαλαίων ςε επιτόκια +/-0,5%

0,50% 112.087,41 119.311,68 112.087,41 119.311,68

-0,50% -112.087,41 -119.311,68 -112.087,41 -119.311,68

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.18. Ανάλυςθ των μεταβατικϊν λογαριαςμϊν πακθτικοφ 

Οι μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ:  

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ 

ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ
Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα 804.579,87 16.450,37 71.683,87 16.450,37

Αγορζσ υπό τακτοποίθςθ 0,00 155,00 0,00 155,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ
804.579,87 16.605,37 71.683,87 16.605,37

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.19. Ανάλυςθ προβλζψεων 

Η μθτρικι εταιρία «Centric Ρολυμζςα ΑΕ», δεν ζχει διενεργιςει πρόβλεψθ ανζλεγκτων 

χριςεων για τισ χριςεισ 2008 - 2010, λόγω των ςωρευμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν. Η 

Διοίκθςθ εκτιμά ότι δεν κα προκφψουν πρόςκετοι φόροι ςε πικανό μελλοντικό φορολογικό 

ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. 

 Επίςθσ, για τισ άλλεσ εταιρίεσ του Ομίλου δεν πικανολογείται ότι κα ζχουν πρόςκετουσ 

φόρουσ πζρα από τον εταιρικό φόρο.  

 

3.20. Ανάλυςθ των αναβαλλόμενων φόρων 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ πριν τον ςυμψθφιςμό τουσ 

ζχουν ωσ παρακάτω για τθν Εταιρία και τον Πμιλο:  
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(Ροςά ςε Ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Από τθν άμεςθ λογιςτικι απόςβεςθ ενςϊματων 

πάγιων ςτοιχείων 0,08 0,10 0,08 0,10
Από τθν άμεςθ λογιςτικι απόςβεςθ άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων -39.322,71 -39.304,18 -39.322,71 -39.304,18

Από τθν απομείωςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων 2.137,62 11.170,86 2.137,62 11.170,86

Από τθν απομείωςθ τθσ αξίασ των απαιτιςεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

Προκαταβολζσ 0,00 28.567,80 0,00 28.567,80

Από κρατικζσ επιχορθγιςεισ 0,00 -1.850,54 0,00 -1.850,54
Από τθν λογιςτικι αναγνϊριςθ υποχρεϊςεων προσ 

τουσ εργαηόμενουσ 7.459,80 15.224,64 7.459,80 15.224,64

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιμζτρθςθ ομολογιακοφ δανείου -60.523,54 -113.970,66 -60.523,54 -113.970,66
Από χρθματοδοτικι μίςκωςθ ενςϊματων πάγιων 

ςτοιχείων -24.126,10 -15.158,28 -24.126,10 -15.158,28

Από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -5.932,00 0,00 0,00 0,00

Από αχρθςιμοποιιτεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 220.314,00 254.702,00 220.000,00 253.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 100.007,15 139.381,74 105.625,15 137.679,74

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Σφμφωνα με τισ εξαγγελκείςεσ φορολογικζσ μεταρρυκμίςεισ, το ποςοςτό τθσ φορολογικισ 

επιβάρυνςθσ κα μειωκεί από τθν χριςθ του 2011 ςε ποςοςτό 20%, και ωσ εκ τοφτου ζχουν 

γίνει οι αντίςτοιχεσ προςαρμογζσ για τον υπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ του 

Ομίλου και τθσ Εταιρίασ. 

 

3.21. Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 01.01 - 31.12.2010
01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

Σρζχων φόροσ ειςοδιματοσ 1.749.600,79 2.065.363,53 0,00 0,00

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 35.970,59 17.193,24 32.054,59 17.193,24

Ζκτακτθ ειςφορά του αρ. 5 Ν. 3845/2010 31.346,88 0,00 31.346,88 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 1.816.918,26 2.083.136,77 63.401,47 17.773,24

Κζρδθ προ φόρων 3.960.782,59 7.481.996,93 -979.349,81 239.354,85

Σρζχων φόροσ ειςοδιματοσ επί των κερδϊν προ φόρων 

(24% και 25% για τισ χριςεισ 2010 και 2009)
950.587,82 1.870.499,23 0,00 0,00

Αναλογοφν φόροσ επί των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν -119.910,79 0,00 0,00 0,00

Φόροσ φορολογικοφ ελζγχου 0,00 0,00 0,00 0,00

Προβλζψεισ ανζλεγκτων χριςεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Ζκτακτθ ειςφορά του αρ. 5 Ν. 3845/2010 31.346,88 0,00 31.346,88 0,00

Φόροσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου 0,00 580,00 0,00 580,00

Επίδραςθ από διαφορετικό ςυντελεςτι ενοποιοφμενων 

εταιριϊν
922.839,76 194.864,30 0,00 0,00

Διαφορά ςυντελεςτϊν προθγουμζνων ετϊν 32.054,59 17.193,24 32.054,59 17.193,24

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 1.816.918,26 2.083.136,77 63.401,47 17.773,24

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Για τθν χριςθ 2010 και 2009, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ ανζρχονταν ςε 24% και 25% 

αντίςτοιχα. 
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3.22. Ανάλυςθ λογαριαςμϊν αποτελεςμάτων 

 

Οι δαπάνεσ διάκεςθσ αναλφονται κατά λειτουργία για τον Πμιλο και τθν Εταιρία ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΘΣ

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 66.899,83 121.564,35 66.899,83 121.564,35

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 830.319,58 573.090,79 830.319,58 573.090,79

Παροχζσ τρίτων 36.898,38 35.273,69 36.898,38 35.273,69

Φόροι-Σζλθ -0,03 -0,06 -0,03 -0,06

Ζξοδα Διαφιμιςθσ - Διάφορα 

ζξοδα
4.997.166,39 3.811.854,77 -12.822,14 36.968,77

Αποςβζςεισ 179.021,17 125.249,45 179.021,17 125.249,45

Απομείωςθ απαιτιςεων -432,40 0,02 -432,40 0,02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΘΣ 6.109.872,92 4.667.033,01 1.099.884,38 892.147,01

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Οι δαπάνεσ διοίκθςθσ αναλφονται κατά λειτουργία για τον Πμιλο και τθν Εταιρία ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ
01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 558.118,70 612.582,18 193.182,17 300.010,69

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 3.560.705,08 1.994.135,14 465.820,32 312.077,73

Παροχζσ τρίτων 33.795,57 47.961,42 23.657,57 38.061,42

Φόροι-Σζλθ 0,03 0,06 0,03 0,06

Διάφορα ζξοδα 197.844,76 1.041.701,70 152.120,93 156.909,07

Αποςβζςεισ 131.473,39 136.794,77 129.941,26 134.867,76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 4.481.937,53 3.833.175,27 964.722,29 941.926,73

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Το κακαρό χρθματοοικονομικό κόςτοσ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφεται ωσ εξισ: 

 



Δηήζια Οικονομική Έκθεζη 

                CENTRIC ΠΟΛΥΜΔΣΑ Α.Δ.  ηης 31ης Γεκεμβρίοσ 2010              

 Σελίδα 85 από 93 

Ροςά ςε Ευρϊ 01.01 - 31.12.2010
01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010
01.01 - 31.12.2009

ΚΑΘΑΟ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σόκοι και ζξοδα ομολογιακϊν δανείων 762.614,42 856.551,44 762.614,42 856.551,44

Σόκοι και Ζξοδα Βραχυπρόκεςμων Δανείων 1.424,18 0,00 0,00 0,00

Σόκοι Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά Ζξοδα Σραπεηϊν 1.847,19 0,00 0,00 0,00

Σόκοι και Ζξοδα Factoring 0,00 0,00 0,00 0,00

Σόκοι Ζςοδα -40,00 -44,33 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 765.845,79 856.507,11 762.614,42 856.551,44

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Τα λοιπά ζςοδα και ζξοδα του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 01.01 - 31.12.2010
01.01 - 

31.12.2009

01.01 - 

31.12.2010

01.01 - 

31.12.2009

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 14.575,45 0,00 548,45 0,00

Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν 31.752,78 0,00 31.752,78 0,00

Λοιπά ζςοδα 1.515.725,90 1.798.870,48 64.903,90 0,00

Καταπτϊςεισ εγγυιςεων 15,24 0,00 15,24 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 1.562.069,37 1.798.870,48 97.220,37 0,00

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά ζξοδα 432,40 207.387,60 432,40 207.387,60

Καταπτϊςεισ εγγυιςεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Φορολογικά πρόςτιμα 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 432,40 207.387,60 432,40 207.387,60

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.23. Ανάλυςθ των κερδϊν κατά μετοχι 

Ακολοφκωσ παρατίκεται ανάλυςθ των κερδϊν κατά μετοχι που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 

τθσ μθτρικισ Εταιρίασ: 
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Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι προζκυψαν από τθν διαίρεςθ των κερδϊν που αναλογοφν 

ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με τον ςτακμιςμζνο αρικμό μετοχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου.    

 

3.24. Αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ 

Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ανζρχεται ςε 20 

άτομα για τον Πμιλο και 15 άτομα για τθν Εταιρία. Τθν αντίςτοιχθ περςινι περίοδο ο 

αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ του Ομίλου ανερχόταν ςε 30 άτομα και για τθν 

Εταιρία ςε 25 άτομα. 

 

3.25. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

Οι κατωτζρω ςυναλλαγζσ αφοροφν ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ: 
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Ροςά ςε Ευρϊ 2010 2009 2010 2009

Ρωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν

ε ςυγγενείσ 1.985.176,09 0,00 1.985.176,09 0,00

Απαιτιςεισ

Από κυγατρικζσ 0,00 0,00 0,00 1.268.372,77

Από ςυγγενείσ 12.437,33 0,00 12.437,33 0,00
Από λοιπά ςυνδεδεμζνα μζρθ κατά τθν 

ζννοια του IAS 24 769.686,70 752.794,81 769.686,70 752.794,81

Υποχρεϊςεισ

ε κυγατρικζσ 0,00 0,00 75.000,00 144.429,18

Ραροχζσ προσ τθ Διοίκθςθ και Στελζχθ 

τθσ Εταιρίασ κατά τθν ζννοια του IAS 24
υναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ διευκυντικϊν

ςτελεχϊν 287.839,84 298.345,26 287.839,84 298.345,26

Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 805.477,67 899.357,00 547.138,67 635.000,00

Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 15.000,00 25.500,00 15.000,00 25.500,00

1.108.317,51 1.223.202,26 849.978,51 958.845,26

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

  

Οι ςυναλλαγζσ με τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ γίνονται ςε κανονικζσ τιμζσ αγοράσ. Τα 

ανοιχτά υπόλοιπα τζλουσ χριςεωσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ γίνεται ςε 

μετρθτά. Δεν ζχουν παραςχεκεί ι λθφκεί εγγυιςεισ για τισ παραπάνω απαιτιςεισ. Για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010, θ Εταιρία δεν ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για 

επιςφάλειεσ θ οποία να ςχετίηεται με ποςά που οφείλονται από ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ. 

Από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, οι ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα με τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ ζχουν 

απαλειφκεί από τα ενοποιθμζνα οικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου. 

 

3.26. Μερίςματα 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθν μθ 

διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ αφοφ θ Εταιρεία εμφανίηει ηθμιζσ. 

Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 1/1-31/12/2010,θ μθτρικι εταιρία, ζλαβε από τισ 

κυγατρικζσ τθσ «See Sports Holdings Ltd» και «ECN Management Ltd», μζριςμα από τα 

κζρδθ του δωδεκαμινου, ποςό € 4.201.160,49 και € 312.285,14 αντίςτοιχα. Τα ποςά αυτά, 

ζχουν απαλειφκεί ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

3.27. Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ-υποχρεϊςεισ 

Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που 

να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία του Ομίλου.  
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Οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των εταιριϊν του Ομίλου ζχουν ωσ εξισ: 

 Centric Ρολυμζςα ΑΕ: 2008-2010 

 E.C.N. Management Limited: 2002-2010 

 SEE Sports Holdings Ltd: 2007-2010 

 E.C.N. Malta Holdings Ltd : 2009-2010  

 FSM Holdings Ltd : 2009-2010 

 

Ο Πμιλοσ και θ Εταιρία ζχουν ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με 

τράπεηεσ, λοιπζσ εγγυιςεισ και άλλα κζματα που προκφπτουν ςτα πλαίςια τθσ ςυνικουσ 

δραςτθριότθτασ, ωσ εξισ: 

 

Ροςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΕΓΓΤΘΣΙΚΕ ΕΠΙΣΟΛΕ ΓΙΑ 

ΕΞΑΦΑΛΙΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
0,00 298.170,00 0,00 298.170,00

Ε/Ε ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΚΑΙ 

ΠΛΘΡΩΜΘ
0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 298.170,00 0,00 298.170,00

ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

3.28. Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 

Αναφορικά με τθν δζκατθ πζμπτθ (6/1/2011 - 10/1/2011) και δζκατθ ζκτθ (6/3/2011-

10/3/2011) περίοδο μετατροπισ του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου, κανζνασ 

Ομολογιοφχοσ δεν άςκθςε το δικαίωμα μετατροπισ των ομολογιϊν του ςε μετοχζσ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ κατά τθν ςυνεδρίαςι του ςτισ 15/3/2011 αποφάςιςε 

τθν αναςτολι τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρίασ του εμπορίου και διανομισ 

προϊόντων ψθφιακοφ περιεχομζνου. Η διαδικαςία τροποποίθςθσ του τρόπου 

δραςτθριοποίθςθσ τθσ Εταιρίασ ςτον τομζα εμπορίασ πολυμζςων και ζμμεςθσ πλζον 

δραςτθριοποίθςθσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ αυτισ ςε άλλεσ εταιρίεσ είχε αποφαςιςτεί κατά 

τθν από 17/2/2010 ςυνεδρίαςθ του ΔΣ τθσ Εταιρίασ και ολοκλθρωνόταν ςταδιακά. 

Σθμειϊνεται ότι, δεν προκφπτει καμία δυςμενισ επίδραςθ ςτθν εξζλιξθ των εργαςιϊν του 

ομίλου όπωσ και ότι θ επίπτωςθ τθσ αναςτελλόμενθσ δραςτθριότθτασ ςτθ διαμόρφωςθ των 

αποτελεςμάτων του ομίλου είναι εντελϊσ αςιμαντθ. Για το λόγο αυτό τα αποτελζςματα 

τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ εμφανίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ διακοπείςα 

δραςτθριότθτα. 

Τθν 25/3/2011 απεβίωςε ο κ. Λεωνίδασ Κοντογιάννθσ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ του ΔΣ και 

μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Εταιρίασ. Η διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κα προβεί ςε όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν πλιρωςθ τθσ κενωκείςθσ κζςθσ ςτο ΔΣ και τθν Επιτροπι 

Ελζγχου αυτισ ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό τθσ. 

Η Α’ Επαναλθπτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρίασ τθσ 28/3/2011 ενζκρινε 

όπωσ: α) τροποποιθκεί θ αρχικι ςφμβαςθ του ομολογιακοφ δανείου κακιςτϊντασ 

υποχρεωτικι τθ μετατροπι των ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Εταιρίασ  β) θμερομθνία τθσ 
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ανωτζρω εκτεκείςασ μετατροπισ για το ςφνολο των Ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Εταιρίασ 

οριςτεί θ 30.4.2011 γ) τιμι μετατροπισ των Ομολογιϊν ςε μετοχζσ τθσ Εταιρίασ οριςτεί το 

ποςό των 0,36 ΕΥΩ/μετοχι και δ) ςφμφωνα με το άρκρο 16 του ν. 2190/1920 τθν κτιςθ 

από τθν Εταιρία κατ’ ανϊτατο όριο 3.600.000 ίδιων μετοχϊν με κατϊτατθ αξία απόκτθςθσ 

0,30 ΕΥΩ/μετοχι, ενϊ ωσ  ανϊτατθ αξία απόκτθςθσ ορίςτθκε το ποςό των 3 ΕΥΩ/μετοχι. 

Η εν λόγω ζγκριςθ χορθγικθκε για διάρκεια 24 μθνϊν. 

 

 

Μοςχάτο, 29 Μαρτίου 2011 

 

Ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ 
 

Ο Αντιπρόεδροσ Δ. 

   

   

   

Ροδόλφοσ Οντόνι 
 

Ιωάννθσ 
Καποδίςτριασ 

   

   

   
Η Οικονομικι Διευκφντρια 

  

   

   

   Μαρία Αρβανίτθ 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Αξκφδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο 1. ΟΝΣΟΝΙ Φ. ΡΟΓΟΛΦΟ (ΠΡΟΔΓΡΟ/ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ/ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

www.centric.gr 2. ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ (ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ/ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

Ηκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ : 29 Μαξηίνπ 2011 3. ΝΔΙΑΓΑ Ι. ΒΑΙΛΔΙΟ (ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ/ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

Νφκηκνο ειεγθηήο : Δπάγγεινο Παγψλεο 4. ΒΛΑΔΡΟ Π. ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ (ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

Διεγθηηθή εηαηξία : Baker T illy Hellas AE 5. MOSS JONATHAN (ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ : Με ζχκθσλε γλψκε 6. ΦΩΣΔΙΝΗ Γ. ΑΡΑΝΣΑΚΟΤ (ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ ΜΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΜΔΛΟ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 2,163,320.44 2,214,920.18 2,160,564.70 2,211,358.65 πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 30,256,295.50 30,508,122.46 1,744,353.44 1,996,030.63 δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23,564,786.26 4,259,854.89 46,006,121.94 26,806,463.42 Κύθινο εξγαζηώλ 687,949,640.30 2,694,649.76 690,644,290.06 752,314,950.93 6,248,362.14 758,563,313.07

Απνζέκαηα 0.00 1,635,015.35 0.00 1,635,015.35 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 16,409,455.22 66,683.27 16,476,138.49 15,867,551.35 1,000,610.29 16,868,161.64

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 10,743,511.24 12,275,216.02 3,684,622.66 8,167,597.84 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2,913,368.44 3,829,941.08 160,889.34 860,509.18  θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 7,379,281.74 -2,629,548.64 4,749,733.10 8,958,825.95 -404,128.02 8,554,697.93

Με θπθινθ/ληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0.00 0.00 0.00 0.00 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ 6,723,115.60 -2,762,333.01 3,960,782.59 8,102,318.85 -620,321.92 7,481,996.93

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 69,641,281.88 54,723,069.97 53,756,552.08 41,676,975.07 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 4,969,598.81 -2,825,734.48 2,143,864.33 6,036,955.31 -638,095.16 5,398,860.15

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 4,417,032.28 -2,825,734.48 1,591,297.80 5,350,041.02 -638,095.16 4,711,945.86

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16,204,554.00 9,630,679.32 16,204,554.00 9,630,679.32  - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 552,566.53 0.00 552,566.53 686,914.29 0.00 686,914.29

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 18,980,834.20 12,011,578.86 11,190,501.86 6,824,995.34 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) -37,195.13 0.00 -37,195.13 4,395.06 0.00 4,395.06

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α) 35,185,388.20 21,642,258.18 27,395,055.86 16,455,674.66 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) 4,932,403.68 -2,825,734.48 2,106,669.20 6,041,350.37 -638,095.16 5,403,255.21

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β) 120,140.09 -32,911.11 0.00 0.00  - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 4,386,732.01 -2,825,734.48 1,560,997.53 5,352,282.50 -638,095.16 4,714,187.34

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 35,305,528.29 21,609,347.08 27,395,055.86 16,455,674.66  - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 545,671.67 0.00 545,671.67 689,067.87 0.00 689,067.87

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 21,368,839.16 21,238,421.65 21,368,839.16 21,238,421.65 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0.1477 -0.0945 0.0532 0.2091 -0.0249 0.1841

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3,393,231.00 65,138.00 3,387,299.00 63,436.00 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1,048,642.17 1,501,452.65 1,048,642.17 1,501,452.65 απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 7,626,855.37 -2,504,329.39 5,122,525.98 9,220,870.17 -278,908.77 8,941,961.40

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 8,525,041.26 10,308,710.59 556,715.89 2,417,990.11

Τπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 0.00 0.00 0.00 0.00

χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ) 34,335,753.59 33,113,722.89 26,361,496.22 25,221,300.41 πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο πλερηδόκελεο Γηαθνπείζεο

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 69,641,281.88 54,723,069.97 53,756,552.08 41,676,975.07 δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο δξαζηεξηόηεηεο

Κύθινο εξγαζηώλ 0.00 2,694,649.76 2,694,649.76 0.00 6,248,362.14 6,248,362.14

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 0.00 66,683.27 66,683.27 0.00 1,000,610.29 1,000,610.29

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ -1,967,818.71 -2,629,548.64 -4,597,367.34 -2,041,461.34 -404,128.02 -2,445,589.36

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ 1,782,983.20 -2,762,333.01 -979,349.81 859,676.77 -620,321.92 239,354.85

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 1,782,983.20 -2,825,734.48 -1,042,751.28 859,676.77 -638,095.16 221,581.61

 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 1,782,983.20 -2,825,734.48 -1,042,751.28 859,676.77 -638,095.16 221,581.61

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α) + (Β) 1,782,983.20 -2,825,734.48 -1,042,751.28 859,676.77 -638,095.16 221,581.61

 - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 1,782,983.20 -2,825,734.48 -1,042,751.28 859,676.77 -638,095.16 221,581.61

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0.0596 -0.0945 -0.0349 0.0336 -0.0249 0.0087

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ -1,721,777.20 -2,504,329.39 -4,226,106.59 -1,781,344.13 -278,908.77 -2,060,252.90

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή – (ζε €) 0.0000 0.0022

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2010 θαη 01.01.2009 αληίζηνηρα) 21,609,347.08 14,931,656.97 16,455,674.66 14,221,717.27

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (ζπλερηδφκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) 2,106,669.20 5,403,255.21 -1,042,751.28 221,581.61

Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 11,986,364.83 2,822,967.28 11,986,364.83 2,822,967.28

Γηαλεκεζέληα  κεξίζκαηα -457,438.42 -1,756,952.41 -59,689.12 -1,019,011.52

(Αγνξέο)/πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρψλ 0.00 0.00 0.00 0.00

Λνηπά Απνζεκαηηθά 55,456.77 208,420.02 55,456.77 208,420.02

Δπηδξάζεηο απφ κεηαβνιέο ζπγαηξηθψλ 5,128.83 0.00 0.00 0.00

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο Υξήζεο  (31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα) 35,305,528.28 21,609,347.08 27,395,055.86 16,455,674.66

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 01.01 - 31.12.201001.01 - 31.12.200901.01 - 31.12.201001.01 - 31.12.2009

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο) 6,723,115.60 8,102,318.85 1,782,983.20 859,676.77

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο) -2,762,333.01 -620,321.92 -2,762,333.01 -620,321.92

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 247,573.63 262,044.22 246,041.50 260,117.21

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -3,741.61 4,257.97 0.00 0.00

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -109,679.65 0.00 -4,513,416.33 -3,757,689.55

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 759,412.05 856,668.23 762,614.42 856,551.44

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -3,982,141.91 -1,062,591.21 -1,214,375.55 -301,139.92

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 25,456.86 1,477,477.67 -56,354.55 -73,615.30

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1,015,285.45 -843,475.71 -1,015,256.45 -843,518.92

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -2,089,425.25 -179,701.34 0.00 0.00

Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο 4,738,977.47 -699,890.69 4,738,977.47 -699,890.69

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ Όκηινο Δηαηξία ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 2,531,928.72 7,296,786.06 -2,031,119.29 -4,319,830.88

31.12.2010 31.12.2010 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

α) Έζνδα 1,985,176.09 1,985,176.09 Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ -2,360,000.00 -2,500.00 -2,360,000.00 -2,500.00

β) Έμνδα 0.00 0.00 Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 0.00 -5,997,500.00 0.00 0.00

γ) Απαηηήζεηο 782,124.03 782,124.03 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0.00 0.00 4,513,416.33 3,757,689.55

δ) Τπνρξεψζεηο 0.00 75,000.00 Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο -133,334.90 -132,904.49 -133,334.90 -132,904.49

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο: ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -2,493,334.90 -6,132,904.49 2,020,081.43 3,622,285.06

   Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 287,839.84 287,839.84 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

   Ακνηβέο εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ.. 805,477.67 547,138.67 Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 0.00 2,174,700.00 0.00 2,174,700.00

   Ακνηβέο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ Γ.. 15,000.00 15,000.00 Δμνθιήζεηο δαλείσλ -203,225.03 526,512.35 -203,225.03 526,512.35

ζη) Απαηηήζεηο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο 0.00 0.00 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -457,438.42 -1,756,952.41 -59,689.12 -1,019,011.52

δ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο 0.00 0.00 Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο -176,011.00 -998,974.89 -176,011.00 -998,974.89

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -836,674.45 -54,714.95 -438,925.15 683,225.94

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -798,080.63 1,109,166.61 -449,963.01 -14,319.88

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 3,497,392.88 2,388,226.26 527,960.98 542,280.86

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2,699,312.25 3,497,392.88 77,997.97 527,960.98

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Μνζράην, 29 Μαξηίνπ 2011

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)    Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ύλνιν ύλνιν

01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009

CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Αξηζκόο κεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ 34077/06/Β/95/33  -  Μαθξπγηάλλε 20, 18344, Μνζράην

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ρξήζεο πεξηόδνπ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010 έωο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ύλνιν ύλνιν

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ :

01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009

(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/1920, άξζξν 135 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Ρνδόιθνο Οληόλη

ΑΡ. ΓΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο Αληηπξφεδξνο Γ.
Ιωάλλεο Καπνδίζηξηαο 

ΑΓΣ Υ 575555

Η Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα
Μαξία Αξβαλίηε

ΑΓΣ Σ 060044 - Αξ. Αδείαο 8235 Α' Σάμεο

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο
επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ εθδφηε, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: 1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν
Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ ηνπο Κεθάιαην, θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο 2010, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 2.1 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο
αξρέο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009. 3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο. 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 5. Σν πνζφ ησλ € 37.299,00 αθνξά ηελ ζσξεπηηθή πξφβιεςε πνπ έρεη δηελεξγήζεη
ε εηαηξεία γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ .Η κεηξηθή εηαηξία «Centric Πνιπκέζα ΑΔ», δελ έρεη δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηπρφλ
πξφζζεηνπο θφξνπο γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2008-2010, ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Η Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα
πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη ζε πηζαλφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο. Δπίζεο, γηα ηηο άιιεο
εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα έρνπλ πξφζζεηνπο θφξνπο πέξα απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηελ ζεκείσζε 3.27 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. 6. Σα ινηπά ζπλνιηθά
έζνδα κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ επεξεαζηεί γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο
ηζνινγηζκψλ ζε μέλν λφκηζκα θαηά πνζφ € -37.195,31 θαη € 4.935,06 γηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, αληίζηνηρα. 7. Ο αξηζκφο
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 αλέξρεηαη ζε 20 άηνκα γηα ηνλ Όκηιν θαη 15 άηνκα γηα ηελ Δηαηξία. Σελ
πξνεγνχκελε ρξήζε ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ αλεξρφηαλ ζε 30 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε 25 άηνκα. 8.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νη θαζαξέο επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ € 69.522,02
γηα ηελ Δηαηξία θαη γηα ηνλ Όκηιν. 9. Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ. 10.
Αλαθνξηθά κε ηελ δέθαηε πέκπηε (6/1/2011 -10/1/2011) θαη δέθαηε έθηε (6/3/2011-10/3/2011) πεξίνδν κεηαηξνπήο ηνπ κεηαηξέςηκνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαλέλαο Οκνινγηνχρνο δελ άζθεζε ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπ ζε κεηνρέο. 11. ηηο 25/6/2010
σξίκαζαλ 211.500 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο, αληηζηνηρνχληα ζε ηζφπνζν αξηζκφ κεηνρψλ ηεο
Δηαηξίαο (ηα "Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο"). Οη δηθαηνχρνη πνπ είραλ νξηζηεί κε ηελ απφ 23/6/2009 απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο,
δηθαηνχληαλ λα αζθήζνπλ ηα Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο κεηαμχ 1/7/2010 θαη 2/7/2010. Οπδέλ εθ ησλ ρνξεγεζέλησλ Γηθαησκάησλ
Πξναίξεζεο αζθήζεθε γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο απφ ηνπο νξηζζέληεο δηθαηνχρνπο. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηα ψξηκα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ αζθήζεθαλ θαηά ηελ σο άλσ
πεξηγξαθφκελε πεξίνδν, ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
πνπ ζα σξηκάζνπλ ην επφκελν έηνο, θαηά ηελ νξηζζείζα πεξίνδν άζθεζεο απηψλ, ήηνη κεηαμχ 4/7/2011 θαη 5/7/2011. εκεηψλεηαη φηη,
δηθαηνχρνη 37.667 εθ ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο ήηαλ ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο πνπ δελ απαζρνινχληαη πιένλ ζηελ ηειεπηαία θαη, εμ
απηνχ ηνπ ιφγνπ, βάζεη ησλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ δηθαηνχληαη πιένλ λα αζθήζνπλ ηα ρνξεγεζέληα ζε απηνχο δηθαηψκαηα
πξναίξεζεο γηα απφθηεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. Οκνίσο, έρνπλ απνιέζεη 37.666 δηθαηψκαηα πξναίξεζεο γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο
Δηαηξίαο πνπ ζα σξηκάζνπλ ζηηο 25/6/2011. 12. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο 24/6/2010 ελέθξηλε ηε δηάζεζε απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο
ρξήζεο 01/01 – 31/12/2009 θαη ηε δηαλνκή απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2009 πνζνχ € 59.689,12 ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κέξηζκα
αλά κεηνρή πνζνχ € 0,0023. Απφ ην πνζφ απηφ παξαθξαηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, θφξνο 10% θαη
απνδφζεθε ζηνπο κεηφρνπο, θαζαξφ κέξηζκα € 0,00207 αλά κεηνρή. 13. Σελ 5/11/2010 θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
ην απφ 29/10/2010 πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε ε θαηαβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ
κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά πνζφ 6.573.874,68 €, δηα ηεο εηζθνξάο 396.907 κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο «CD MEDIA AE» νη νπνίεο
θαιχπηνπλ πνζφ αχμεζεο 3.846.601,80 € θαη 29.904 κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο “USMAR Management Ltd» νη νπνίεο θαιχπηνπλ πνζφ
αχμεζεο 2.727.272,88 €, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Κ2-8397/22.09.2010 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιίαο. Μεηά ηελ αλσηέξσ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 16.204.554 θαη δηαηξείηαη ζε
45.012.650 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,36 αλά κεηνρή. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνλ ελ ιφγσ
εηαηξεηψλ ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο .
14. Η Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ηεο 28/3/2011 ελέθξηλε φπσο: α) ηξνπνπνηεζεί ε αξρηθή ζχκβαζε ηνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαζηζηψληαο ππνρξεσηηθή ηε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο β) εκεξνκελία ηεο αλσηέξσ
εθηεζείζαο κεηαηξνπήο γηα ην ζχλνιν ησλ Οκνινγηψλ ζε κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο νξηζηεί ε 30.4.2011 γ) ηηκή κεηαηξνπήο ησλ Οκνινγηψλ ζε
κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο νξηζηεί ην πνζφ ησλ 0,36 ΔΤΡΩ/κεηνρή θαη δ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 2190/1920 ηελ θηήζε απφ ηελ Δηαηξία
θαη’ αλψηαην φξην 3.600.000 ίδησλ κεηνρψλ κε θαηψηαηε αμία απφθηεζεο 0,30 ΔΤΡΩ/κεηνρή, ελψ σο αλψηαηε αμία απφθηεζεο νξίζηεθε
ην πνζφ ησλ 3 ΔΤΡΩ/κεηνρή. Η ελ ιφγσ έγθξηζε ρνξεγήζεθε γηα δηάξθεηα 24 κελψλ. 15. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ
ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 15/3/2011 απνθάζηζε ηελ αλαζηνιή ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο ηνπ εκπνξίνπ θαη δηαλνκήο
πξντφλησλ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Η δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηξφπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξίαο ζηνλ ηνκέα εκπνξίαο
πνιπκέζσλ θαη έκκεζεο πιένλ δξαζηεξηνπνίεζεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο απηήο ζε άιιεο εηαηξίεο είρε απνθαζηζηεί θαηά ηελ απφ
17.2.2010 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο θαη νινθιεξσλφηαλ ζηαδηαθά. εκεηψλεηαη φηη δελ πξνθχπηεη θακία δπζκελήο επίδξαζε ζηελ
εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ φπσο θαη φηη ε επίπησζε ηεο αλαζηειιφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
νκίινπ είλαη εληειψο αζήκαληε. Γηα ην ιφγν απηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο σο δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. 16. Σελ 25.3.2011 απεβίσζε ν θ. Λεσλίδαο Κνληνγηάλλεο, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ θαη
κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Η δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο
θελσζείζεο ζέζεο ζην Γ θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ απηήο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 17. Η Δηαηξία θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ θαηέρεη 854.123 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή € 2,0106 ζπλνιηθήο αμίαο € 1.717.306,74, πνζφ ην νπνίν έρεη κεηψζεη
ηελ Καζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η εχινγε αμία απηψλ ηελ 31.12.2010 αλέξρνληαλ ζε πνζφ € 358.731,66. 18. Σα πνζά ησλ
αγνξψλ θαη πσιήζεσλ ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ

6. τοιχεία και Πλθροφορίεσ 
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7. Πλθροφορίεσ άρκρου 10 Ν. 3401/2005 που δθμοςιεφτθκαν από τθν Εταιρία κατά τθν 

χριςθ 2010 

Οι παρακάτω Ανακοινϊςεισ / Γνωςτοποιιςεισ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Χ.Α. όπωσ επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρίασ μασ www.centric.gr 

 

Αλαθνίλσζε Οπζκηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ Λ.3556/2007 
 30/12/2010 

11:18:42 

Αλαθνίλσζε ηνπ Άξζξνπ 9παξ.5 Λ. 3556/2007 29/12/2010 15:23 

Γηάζεζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ θαη έγθξηζε εηζαγσγήο λέσλ 
κεηνρώλ από Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 
CENTRIC MULTIMEDIA ΑΔ κε εηζθνξά πεξηνπζίαο 27/12/2010 12:32 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 29/11/2010 17:05 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 29/11/2010 17:04 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 26/11/2010 12:28 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 26/11/2010 12:22 

IR RELEASE 9M 2010 25/11/2010 18:04 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 25/11/2010 18:01 

Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ελλεακήλνπ 2010  25/11/2010 13:32 

Ξηζηνπνίεζε Θαηαβνιήο Ξνζνύ Αύμεζεο Κεηνρηθνύ 
Θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο CENTRIC MULTIMEDIA ΑΔ κε 
εηζθνξά πεξηνπζίαο 24/11/2010 17:15 

Γέθαηε ηέηαξηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 11/11/2010 13:06 

Κεηνλνκαζία ηεο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο Centric Ξνιπκέζα 
Α.Δ. SEE Sports Ltd ζε Zatrix Ltd  7/10/2010 17:38 

Γέθαηε ηξίηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 14/9/2010 13:21 

Θαηάζεζε ησλ ζέζεσλ ηεο CENTRIC A.E. θαη ηεο 
SPORTINGBET PLC ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο 
γηα ηε ξύζκηζε ηεο αγνξάο παηγλίσλ 13/9/2010 14:19 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/8/2010 15:49 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/8/2010 15:48 

IR RELEASE 6M 2010 30/8/2010 19:27 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΥΡΝ 
ΔΜΑΚΖΛΝ 2010  30/8/2010 19:18 

Γεκνζίεπζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1νπ Δμακήλνπ 2010  27/8/2010 16:39 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΓΔΡΔΟΖΠ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖΠ ΡΑΘΡΗΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΔΗΑ ΡΖΠ ΓΗΑΘΝΞΔΗΠΑΠ ΑΞΝ 
20-7-2010 ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ) 22/7/2010 21:07 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 22/07/2010 22/7/2010 9:09 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 21/07/2010 21/7/2010 15:18 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 21/07/2010 21/7/2010 9:53 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ Β ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖΠ ΡΑΘΡΗΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 20/7/2010 20:25 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ Β ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΖΠ ΡΑΘΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ 
ΠΛΔΙΔΠΖΠ 20/7/2010 20:19 

Αλαλέσζε Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο επί ησλ κεηνρώλ ηεο 
CENTRIC ΞΝΙΚΔΠΑ Α.Δ 16/7/2010 16:44 

Πρνιηαζκόο Γεκνζηεύκαηνο 13/7/2010 18:45 

Γσδέθαηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 12/7/2010 10:15 

Απνθάζεηο Α Δπαλαιεπηηθήο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο 8/7/2010 16:23 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ ΑΓΝΟΑΠ 
ΚΔΡΝΣΥΛ 6/7/2010 15:42 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΔΞΗ 6νπ, 7νπ & 8νπ ΘΔΚΑΡΝΠ ΡΑΘΡΗΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 25/6/2010 15:31 

http://www.centric.gr/
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ΞΙΖΟΥΚΖ ΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ ΣΟΖΠΖΠ 2009 25/6/2010 15:02 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΔΞΗ 6νπ, 7νπ & 8νπ ΘΔΚΑΡΝΠ ΡΑΘΡΗΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 25/6/2010 14:54 

ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ 25/6/2010 14:51 

Πρέδην ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ  24/6/2010 11:01 

ΑΛΑΙΖΤΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ ΓΔΛΗΘΝ ΓΗΔΘΛΡΖ 15/6/2010 14:14 

ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖ ΔΗΠΦΝΟΑ ΡΝ 

ΑΟΘΟΝ 5 ΡΝ Λ. 3845/2010 2/6/2010 16:29 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/5/2010 17:52 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/5/2010 17:50 

IR RELEASE Q1 2010 31/5/2010 10:18 

ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ CENTRIC 
ΞΝΙΚΔΠΑ Α.Δ.  31/5/2010 10:12 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΟΥΡΝ 
ΡΟΗΚΖΛΝ 2010  31/5/2010 10:03 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΔ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ 
ΠΛΔΙΔΠΖ 31/5/2010 9:57 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 1νπ 
ΡΟΗΚΖΛΝ 2010 28/5/2010 13:15 

Δλδέθαηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 14/5/2010 9:50 

ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΡΖΠ CENTRIC ΠΡΖΛ 
ΔΛΥΠΖ ΘΔΠΚΗΘΥΛ ΔΞΔΛΓΡΥΛ 23/4/2010 13:48 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/3/2010 11:18 

Πηνηρεία Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Βάζεη ΓΙΞ 31/3/2010 11:17 

IR RELEASE FY 2009 30/3/2010 18:31 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ 
2009 30/3/2010 17:42 

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο 2009 30/3/2010 15:27 

Απάληεζε εξσηήκαηνο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο  29/3/2010 17:25 

Απόθηεζε από ηε CENTRIC ΞΝΙΚΔΠΑ Α.Δ. πνζνζηνύ 3% 
ηεο CD MEDIA Α.Δ.  26/3/2010 13:59 

Αλαθνίλσζε Οπζκηδόκελεο Ξιεξνθνξίαο Λ.3556/2007 
Γλσζηνπνίεζε Ππλαιιαγώλ 18/3/2010 13:45 

ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ 15/3/2010 16:11 

ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΛΑΙΙΑΓΥΛ 15/3/2010 16:09 

Αλαθνίλσζε Οπζκηδόκελεο Ξιεξνθνξίαο Λ.3556/2007 
Γλσζηνπνίεζε Ππλαιιαγώλ 12/3/2010 14:46 

Γέθαηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 12/3/2010 13:42 

H CENTRIC ΞΝΙΚΔΠΑ αλαθνηλώλεη ηελ πξόζεζε 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε CD MEDIA ΑΔ 17/2/2010 18:30 

Ππλεξγαζία κε ηελ Dragonfish ηνπ νκίινπ 888 Holdings ζηελ 
πξνώζεζε θαη αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ 

ςπραγσγίαο 26/1/2010 10:00 

Έλαηε πεξίνδνο κεηαηξνπήο Νκνινγηώλ ζε κεηνρέο 12/1/2010 16:34 
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8. Διαδικτυακόσ τόποσ ανάρτθςθσ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ 

Οι Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και του Ομίλου, θ Ζκκεςθ Ελζγχου του 

Ανεξάρτθτου Ελεγκτι Λογιςτι και θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010, ζχουν αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικισ διεφκυνςθ 

τθσ Εταιρίασ www.centric.gr.  

http://www.centric.gr/

