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Α. Ενδιάμεσες υνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 

Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

01/01/2012 - 31/03/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

υμβούλιο της «Centric υμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» την 28/05/2012 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.centric.gr, καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Φ.Α, όπου και θα παραμείνουν 

στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.  

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία 

αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
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υνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ημείωςη 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

Μη κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 4 1.998.357,51 2.030.997,27 1.996.357,27 2.028.867,49

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

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 4 30.018.052,13 30.066.423,60 1.506.254,25 1.554.547,93

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 5 0,00 0,00 26.638.125,60 26.638.125,60

Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 5 5.435.084,49 5.401.523,38 5.690.235,05 5.690.235,05

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 12 5.393,00 2.543,00 0,00 0,00

Μακροπρόκεςμα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία
6

436.371,99 525.403,63 436.371,99 525.403,63

φνολο μη κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 41.984.776,19 42.118.407,95 36.267.344,17 36.437.179,70

Κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία

Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 7.574.872,85 6.217.863,34 1.444.209,66 1.468.359,06

Προκαταβολζσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 7 1.347.685,70 1.288.472,74 1.346.716,70 1.287.550,74

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 912.202,72 1.230.112,20 97.919,84 38.650,87

Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ 27.759,81 26.446,77 27.759,81 26.446,77

φνολο κυκλοφοριακϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 9.862.521,08 8.762.895,05 2.916.606,01 2.821.007,44

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 51.847.297,27 50.881.303,00 39.183.950,17 39.258.187,14

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 8 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16

Τπζρ το άρτιο ζκδοςθ 11.916.735,85 11.916.735,85 11.916.735,85 11.916.735,85

Κδιεσ μετοχζσ 9 -1.733.106,74 -1.733.106,74 -1.733.106,74 -1.733.106,74

υν/κζσ διαφ.οικονομικϊν εκμεταλλεφςεων εξωτ. -11.319,57 -12.548,73 0,00 0,00

Αποκεματικά 10 465.716,90 465.716,90 448.287,73 448.287,73

υςωρευμζνα Κζρδθ (Ηθμίεσ) -3.702.179,35 -4.750.196,39 -12.076.810,67 -12.113.732,13

φνολο κεφαλαίων και αποθεματικϊν 43.340.417,25 42.291.171,05 34.959.676,33 34.922.754,87

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 254.096,79 342.523,26 0,00 0,00

φνολο καθαρήσ θζςησ 43.594.514,04 42.633.694,31 34.959.676,33 34.922.754,87

Μακροπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ

Mακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 1.576.642,21 1.595.874,90 1.576.642,21 1.595.874,90

Προβλζψεισ 12.220,87 0,00 12.220,87 0,00

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 12 81.086,27 76.674,54 81.086,27 76.053,54

Τποχρεϊςεισ παροχϊν αποχωριςεωσ 40.897,00 39.098,00 40.897,00 39.098,00

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

φνολο μακροπροθζςμων υποχρεϊςεων 3.410.846,35 3.411.647,44 3.410.846,35 3.411.026,44

Βραχυπρόθεςμεσ υποχρεϊςεισ

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 4.748.083,31 3.519.588,70 719.573,91 848.552,90

Βραχυπρόκεςμα δάνεια 0,00 4.631,39 0,00 4.631,39

Σρζχον μερίδιο των μακροπρόκεςμων δανείων 68.872,18 65.912,25 68.872,18 65.912,25

Μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ 24.981,40 1.245.828,91 24.981,40 5.309,29

φνολο βραχυπροθζςμων υποχρεϊςεων 4.841.936,89 4.835.961,26 813.427,49 924.405,83

φνολο καθαρήσ θζςησ  και υποχρεϊςεων 51.847.297,27 50.881.303,00 39.183.950,17 39.258.187,14
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υνοπτική Κατάσταση υνολικών Εσόδων 

 

 

  

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

ημείωςη

01.01 - 

31.03.2012
01.01 - 31.03.2011

01.01 - 

31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011

Ζςοδα 137.748.392,00 160.159.077,38 0,00 0,00

Κόςτοσ πωλιςεων -135.067.114,00 -156.317.699,00 0,00 0,00

Μικτό κζρδοσ 2.681.278,00 3.841.378,38 0,00 0,00

Άλλα ζςοδα εκμεταλλεφςεωσ 286.265,40 722.218,11 25.907,40 64.178,96

Ζξοδα διακζςεωσ -973.056,00 -1.974.504,00 0,00 0,00

Ζξοδα διοικιςεωσ -529.289,86 -783.051,01 -332.701,28 -600.924,44

Άλλα ζξοδα εκμεταλλεφςεωσ -17.637,21 -7.343,75 -12.561,46 -7.343,75

Κζρδοσ εκμεταλλεφςεωσ 1.447.560,33 1.798.697,73 -319.355,34 -544.089,23

Κόςτοσ χρθματοοικονομικό -3.779,15 -315.729,34 -3.738,40 -315.739,34

Ζςοδα από ςυγγενείσ επιχειριςεισ 33.561,11 -69.926,40 0,00 0,00

Λοιπά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα 0,00 0,00 380.000,00 900.000,00

Κζρδοσ προ φόρων 1.477.342,29 1.413.041,99 56.906,26 40.171,43

Φόροσ ειςοδιματοσ 11 & 12 -312.532,12 -373.825,14 -19.984,80 30.189,81

Καθαρό κζρδοσ περιόδου 1.164.810,17 1.039.216,85 36.921,46 70.361,24

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 1.044.471,79 766.088,91 36.921,46 70.361,24

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 120.338,38 273.127,94 0,00 0,00

φνολο 1.164.810,17 1.039.216,85 36.921,46 70.361,24

Κζρδη ανά μετοχή :
Βαςικά 13 0,0103 0,0170 0,0004 0,0016

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011 01.01 - 31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011

Καθαρό κζρδοσ περιόδου 1.164.810,17 1.039.216,85 36.921,46 70.361,24

Λοιπά υνολικά Ζιςοδήματα

υναλλαγματικζσ διαφορζσ μετατροπισ 4.774,41 -1.810,81 0,00 0,00

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα για την περίοδο μετά από φόρουσ
4.774,41 -1.810,81 0,00 0,00

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα για την περίοδο μετά από 

φόρουσ  1.169.584,58 1.037.406,04 36.921,46 70.361,24

Κατανζμονται ςε:
Ιδιοκτιτεσ μθτρικισ 1.044.471,79 771.172,96 36.921,46 70.361,24

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 125.112,79 266.233,08 0,00 0,00

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
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υνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Ποςά ςε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Τπζρ το Άρτιο Κδιεσ Μετοχζσ

υναλλαγματικζσ 

διαφορζσ

Λοιπά 

αποθζματικα

Αποτελζςματα 

εισ νζον

Δικαιϊματα 

Μειοψηφίασ
φνολο

Τπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 16.204.554,00 11.916.735,85 -1.717.306,74 16.026,88 828.381,66 7.936.996,55 120.140,09 35.305.528,29

Διανομι μεριςμάτων -55.931,19 -55.931,19

Πρόγραμμα παροχϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία μετοχϊν:                                                                                                              

– αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από εργαηόμενουσ 
9.730,07 9.730,07

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα περιόδου 01/01-31/03/2011 -1.691,44 -119,37 -1.810,81
Κακαρά Αποτελζςματα Περιόδου 1/1-31/03/2011 766.088,91 273.127,94 1.039.216,85

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2011 16.204.554,00 11.916.735,85 -1.717.306,74 14.335,44 838.111,73 8.702.966,09 337.336,84 36.296.733,21

Τπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 36.404.570,16 11.916.735,85 -1.733.106,74 -12.548,73 465.716,90 -4.750.196,39 342.523,26 42.633.694,31

Διανομι μεριςμάτων -208.764,85 -208.764,85

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα περιόδου 01/01-31/03/2012 1.229,16 3.545,25 4.774,41
Κακαρά αποτελζςματα περιόδου 01/01-31/03/2012 1.044.471,79 120.338,38 1.164.810,17

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2012 36.404.570,16 11.916.735,85 -1.733.106,74 -11.319,57 465.716,90 -3.702.179,35 254.096,79 43.594.514,04
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Ποςά ςε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Τπζρ το Άρτιο Κδιεσ Μετοχζσ

Λοιπά 

αποθζματικα

Αποτελζςματα 

εισ νζον
φνολο

Τπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011 16.204.554,00 11.916.735,85 -1.717.306,74 803.809,49 187.263,26 27.395.055,86

Πρόγραμμα παροχϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία μετοχϊν:                                                                                                              

– αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από εργαηόμενουσ 
9.730,07 9.730,07

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα περιόδου 01/01-31/03/2011 0,00
Κακαρά αποτελζςματα περιόδου 01/01-31/03/2011 70.361,24 70.361,24

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2011 16.204.554,00 11.916.735,85 -1.717.306,74 813.539,56 257.624,50 27.475.147,17

Τπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 36.404.570,16 11.916.735,85 -1.733.106,74 448.287,73 -12.113.732,13 34.922.754,87

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα περιόδου 01/01-31/03/2012 0,00
Κακαρά αποτελζςματα περιόδου 01/01-31/03/2012 36.921,46 36.921,46

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2012 36.404.570,16 11.916.735,85 -1.733.106,74 448.287,73 -12.076.810,67 34.959.676,33
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υνοπτική Κατάσταση Σαμιακών Ροών 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 

31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011

Λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

Κζρδθ προ φόρων(ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 1.477.342,28 1.413.041,99 56.906,26 40.171,43

Πλζον/μείον προςαρμογζσ για:

Αποςβζςεισ 82.359,97 83.397,19 82.125,04 83.099,61

Προβλζψεισ 30.652,53 8.516,69 30.652,53 8.516,69

υναλλαγματικζσ διαφορζσ 5.087,72 7.832,66 0,00 25.007,67

Αποτελζςματα(ζςοδα,ζξοδα,κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ 

δραςτθριότθτασ -42.837,11 69.916,40 -389.276,00 -900.000,00

1.552.605,39 1.582.704,93 -219.592,17 -743.204,60

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
13.014,40 321.378,99 13.014,40 321.378,99

Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν 

κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων -2.532.560,40 70.510,03 -41.362,33 50.670,69

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) 831.695,45 -3.206.854,67 -98.891,62 -209.379,39

Μείον:

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα -13.014,40 -242.138,81 -13.014,40 -242.148,81

Καταβεβλθμζνοι φόροι -27.691,26 -1,00 -27.691,26 0,00

-1.728.556,21 -3.057.105,47 -167.945,21 -79.478,52

υνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ 

δραςτηριότητεσ (α) -175.950,82 -1.474.400,53 -387.537,38 -822.683,11

Επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ

Αγορά ενςϊματων και άχλων πάγιων ςτοιχείων -1.321,14 -3.219,67 -1.321,14 -3.219,67

Μερίςματα ειςπραχκζντα
0,00 0,00 380.000,00 900.000,00

Δάνεια που δίδονται ςε τρίτουσ 0,00 0,00 0,00 0,00

Aγορά άλλων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 89.031,64 1.574,00 89.031,64 1.574,00

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ 

δραςτηριότητεσ (β) 87.710,50 -1.645,67 467.710,50 898.354,33

Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

Εξοφλιςεισ δανείων 42.423,81 3.271,16 42.423,81 3.271,16

Εξοφλιςεισ υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
-63.327,96 -64.718,04 -63.327,96 -64.718,04

Μερίςματα πλθρωκζντα -208.765,00 -55.931,00 0,00 0,00

φνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρηματοδοτικζσ 

δραςτηριότητεσ (γ) -229.669,15 -117.377,88 -20.904,15 -61.446,88

Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και 

ιςοδφναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -317.909,48 -1.593.424,08 59.268,97 14.224,34

Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξησ περιόδου
1.230.112,20 2.699.312,24 38.650,87 77.997,97

Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ περιόδου 

δραςτηριότητασ 912.202,72 1.105.888,17 97.919,84 92.222,31
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1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2012 - 

31/03/2012 περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της «Centric 

υμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρία» ή η «CENTRIC») και τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιριών (μαζί ο «Όμιλος»). 

Η Εταιρία «Centric υμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο Centric Α.Ε., 

που αποδίδεται ξενόγλωσσα και για τις μετά της αλλοδαπής σχέσεις και συναλλαγές σε 

πιστή μετάφραση “Centric Holdings S.A.”, έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 

ΕΜ.2723/25.08.1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία δόθηκε άδεια 

σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της (Υ.Ε.Κ. Σεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

5194/6.09.1995). Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας 

Αθηνών με αριθμό Μ.Α.Ε 34077/06/Β/95/33. 

Σα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στο Μοσχάτο, επί της οδού Μακρυγιάννη 20, τηλ. 

210-9480000 και έδρα της είναι ο Δήμος Μοσχάτου. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει 

οριστεί σε 50 έτη από την 25.08.1995, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 

2045. 

Η Εταιρία αποτελεί τη μητρική Εταιρία του Ομίλου. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται 

ενεργά στην αγορά του on-line gaming.  

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Φρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό 

ΕΝΣΡ. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε € 36.404.570,16 και 

διαιρείται σε 101.123.806 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (€ 0,36) η 

κάθε μία.  

2. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας έχουν καταρτιστεί με βάση το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική 

Πληροφόρηση». Για την σύνταξή τους έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB.   

 Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή 

στον Όμιλο και είναι σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2012 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου στην έκταση που αυτά ήταν 

εφαρμόσιμα. 

Για την σύνταξη των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 31ης 

Μαρτίου 2012 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011. Η λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι 

βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 

περιόδου έχουν παρατεθεί στις επεξηγηματικές σημειώσεις της Ετήσιας Οικονομικής 

Έκθεσης της 31ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων 

εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε 
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συνδυασμό με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη 

πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2012, που καλύπτουν την περίοδο από 1η 

Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern και την αρχή των 

δεδουλευμένων (accrual basis). 

2.1.1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρίας στις 28 Μαΐου 

2012. 

2.1.2. Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η 

Μαρτίου 2012. 

2.1.3. Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του 

ομίλου, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο 

λειτουργεί η μητρική εταιρεία και οι περισσότερες θυγατρικές της. 

2.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εφαρμογή για την 

τρέχουσα χρήση 

Σα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2011. Δεν έχουν 

υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος και η Εταιρία μελετούν την τυχόν επίδρασή τους στις 

οικονομικές τους καταστάσεις: 

ΔΛΠ 1 (Σροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 

2012).  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί οι οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του αν αυτά στο 

μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΛΠ 19 (Σροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και στην 

επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις 

γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 

κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του 

κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου για τις συντάξεις, στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται 

με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και λοιπών μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015).  

Σο ΔΠΦΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του υμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων («ΔΛΠ») για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση 

και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Σο 

ΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΦΑ 9 έτσι ώστε να 

προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Σο πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).  

Σο ΔΠΦΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Σο πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της 

παραγωγής» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).  

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της 

απομάκρυνσης των στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της 

παραγωγής ενός ορυχείου. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και στην 

Εταιρεία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 7 (Σροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013).  

Σο ΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον 

πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας 

οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 

έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται 

με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην 

οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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ΔΛΠ 32 (Σροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2014).  

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις 

σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ομάδα προτύπων σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες 

(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2013).  

Σο ΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με την ενοποίηση και τις από κοινού 

συμφωνίες: ΔΠΦΑ 10, ΔΠΦΑ 11, ΔΠΦΑ 12, ΔΛΠ 27 (Σροποποίηση) και ΔΛΠ 28 

(Σροποποίηση). Η πρόωρη εφαρμογή τους επιτρέπεται μόνο εάν ταυτόχρονα 

εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Σα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις».  

Σο ΔΠΦΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και 

την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Σο νέο πρότυπο 

αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να 

αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Σο νέο 

πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 

δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με 

σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου.  

 ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού υμφωνίες».  

Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο, στις από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και τις κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης για τις 

κοινοπραξίες δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 

οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

θα εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 

παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε 

από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Σο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

κοινού έλεγχος.  

 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση υμμετοχής σε Άλλες Οικονομικές Οντότητες».  

Σο ΔΠΦΑ 12 απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να γνωστοποιούν πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν 

στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 

κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη 

ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities).  

 ΔΛΠ 27 (Σροποποίηση) «Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις».  
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Σο Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΦΑ 10 και τα δύο πρότυπα 

μαζί αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». Σο τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει Εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το υμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους 

του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε υγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «υμμετοχές σε 

Κοινοπραξίες» που αφορούν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 28 (Σροποποίηση) «Επενδύσεις σε υγγενείς Επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε υγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 

αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 

απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική 

των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση 

του ΔΠΦΑ 11.  

Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί και έχουν εφαρμογή για την 

τρέχουσα χρήση 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης 

χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων Προτύπων και Διερμηνειών που 

αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2012:  

ΔΠΧΑ 7 (Σροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - 

μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).  

Η τροποποίηση αυτή παρέχει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταβιβαστεί αλλά δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ 

ολοκλήρου καθώς και για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

μεταβιβαστεί και έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου, αλλά η οντότητα έχει 

συνεχιζόμενη ανάμιξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΛΠ 12 (Σροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012).  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων όταν ακίνητα για επένδυση επιμετρούνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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2.3. Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011, οι οποίες 

έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.centric.gr . 

Η λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου έχουν παρατεθεί 

στις επεξηγηματικές σημειώσεις της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2011. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με αυτές 

της 31ης Δεκεμβρίου 2011, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση. 

2.4. Ανακατάταξη κονδυλίων 

Για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία 

προέβη σε ανακατάταξη κονδυλίων των καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης της 

31/12/2010 και 31/3/2011, αναφορικά με τα ποσά των δανείων που έχουν χορηγηθεί 

στο προσωπικό, τα μέλη του Δ και τους συνεργάτες της Εταιρίας δυνάμει της από 

29/12/2008 Έκτακτης Γενικής υνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και της από 

1/7/2009 απόφασης του Δ της, για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, των 

απαιτήσεων από παρακρατούμενους φόρους και τις χρηματικές διευκολύνσεις προς το 

προσωπικό. 

Λόγω του παραπάνω γεγονότος, ποσό 2.218.464,41 €  (για την 31/12/2010) και 

2.214.248,31 € (για την 31/3/2011) αντίστοιχα, μεταφέρθηκε από το κονδύλι 

«Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στο κονδύλι «Προκαταβολές», το οποίο 

μετονομάστηκε σε «Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά τοιχεία». Πιο 

αναλυτικά: 

Αναφορικά με το κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» 

 

 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

ΠΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Απαιτιςεισ κατά πελατϊν 2.610.234,64 2.610.234,64 174.142,53 174.142,53

Απαιτιςεισ κατά Δθμοςίων 

Αρχϊν
120.120,69 116.251,86 115.246,69 111.377,86

Απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν 8.013.155,92 5.798.560,34 3.395.233,44 1.180.637,86

ΤΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
10.743.511,24 8.525.046,83 3.684.622,66 1.466.158,25

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

http://www.centric.gr/
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Αντίστοιχα για το κονδύλι «Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία» 

 

 

 

 

Επίσης, σημειώνεται ότι το κονδύλι του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Άλλα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία» μετονομάστηκε σε «Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία». 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

ΠΕΛΑΣΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Απαιτιςεισ κατά πελατϊν 1.258.031,40 1.258.031,40 171.263,40 171.263,40

Απαιτιςεισ κατά Δθμοςίων 

Αρχϊν
158.061,94 156.919,21 153.607,94 152.465,21

Απαιτιςεισ κατά χρεωςτϊν 9.308.162,92 7.095.057,34 3.388.973,44 1.175.867,86

ΤΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
10.724.256,26 8.510.007,95 3.713.844,78 1.499.596,47

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Ποςά ςε Ευρϊ 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2010

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΟΙΧΕΙΑ
Δάνεια ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 0,00 769.686,70 0,00 769.686,70

Δάνεια ςε τρίτουσ 1.430.677,88 1.430.677,88

Προκαταβολζσ για υπθρεςίεσ 190.813,98 190.813,98 59.649,15 59.649,15

Ελλθνικό Δθμόςιο - Προκαταβεβλθμζνοι φόροι/τζλθ 0,00 3.868,83 0,00 3.868,83

Λ/ςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων 1.657,68 15.888,68 1.657,68 15.888,68

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΩΝ 192.471,66 2.410.936,07 61.306,83 2.279.771,24

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Ποςά ςε Ευρϊ 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

Αρχικά 

Δημοςιευμζνο
Αναμορφωμζνο

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΟΙΧΕΙΑ
Δάνεια ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 0,00 763.027,58 0,00 763.027,58

Δάνεια ςε τρίτουσ 0,00 1.437.337,00 0,00 1.437.337,00

Προκαταβολζσ για υπθρεςίεσ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ελλθνικό Δθμόςιο - Προκαταβεβλθμζνοι φόροι/τζλθ 0,00 1.142,73 0,00 1.142,73

Λ/ςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και πιςτϊςεων 2.998,56 15.739,56 2.998,56 15.739,56

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΩΝ 2.998,56 2.217.246,87 2.998,56 2.217.246,87

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
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3. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τομέα 

Οι τομείς αναφοράς του Ομίλου Centric A.E. είναι στρατηγικές επιχειρηματικές 

μονάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας.  

ημειώνεται ότι, το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 15ης 

Μαρτίου 2011, αποφάσισε την αναστολή της άσκησης της δραστηριότητας του 

εμπορίου και διανομής προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου της Εταιρίας. Λόγω του 

γεγονότος το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου κατατάσσονται στον λειτουργικό 

τομέα «Τπηρεσίες Διαδικτυακής Χυχαγωγίας».    

Οι γεωγραφικές πληροφορίες του τομέα «Τπηρεσίες Διαδικτυακής Χυχαγωγίας» για τις 

περιόδου 01/01/2012 – 31/03/2012 και 01/01/2011 – 31/03/2011 αντίστοιχα 

έχουν ως εξής : 

 

Για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 αντίστοιχα : 

 

Λόγω της φύσης της δραστηριότητας του Ομίλου δεν υπάρχουν πελάτες οι οποίοι να 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό που να ξεπερνά το 10% των εσόδων του Ομίλου.  

4. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις της Εταιρίας και του Ομίλου σε 

ενσώματα και άυλα (ασώματα) περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 1.321,14 

για την εταιρεία και τον Όμιλο, αντίστοιχα.  

5. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς  

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής Εταιρίας σε θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρίες: 

2012

Γεωγραφικόσ Σομζασ
Ζςοδα από εξωτερικοφσ 

πελάτεσ

τοιχεία μη 

κυκλοφοροφντοσ 

ενεργητικοφ 
Ελλάδα 0,00 13.355.798,71

Μάλτα 137.748.392,00 28.701.261,00

Αγγλία 0,00 16.298,12

φνολο 137.748.392,00 42.073.357,83

2011

Γεωγραφικόσ Σομζασ
Ζςοδα από εξωτερικοφσ 

πελάτεσ

τοιχεία μη 

κυκλοφοροφντοσ 

ενεργητικοφ 
Ελλάδα 0,00 27.149.831,87

Μάλτα 160.087.636,00 28.696.348,00

Αγγλία 71.441,38 16.463,73

φνολο 160.159.077,38 55.862.643,60
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6. Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Σα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και του 

Ομίλου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

τα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη ποσού 404.271,38 € σημειώνεται ότι αφορούν έντοκο 

δανεισμό προς την CD Media SA (ποσού 100.000,00 €), η διάρκεια του οποίου είναι 

τριετής (3 έτη) και λήγει την 1/6/2014 καθώς και δάνεια σε μέλη του Δ.. και 

διευθυντικά στελέχη (ποσού 304.271,38 €). 

Σα δάνεια σε τρίτους αφορούν δάνειο σε πρώην υπάλληλο της Εταιρίας. 

Σέλος, οι μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών αφορά συμμετοχή (ποσοστό 0,17%), στο 

πάρκο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και έρευνας με την επωνυμία «Σεχνόπολη-

Ακρόπολις ΑΕ». 

Vista Gaming Online Entertainment Limited 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Barda Investments Ltd 48% Ζμμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ
Βρεττανικζσ 

Παρκζνουσ 

Νιςουσ
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 (πρϊην See Sports 

Holdings Ltd)
100% Άμεςθ Ολικι Ενοποιιςθ Μάλτα

Zatrix Ltd (πρϊην 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 υμμετοχή Μζθοδοσ Ενοποίηςησ Ζδρα / ΧϊραΠοςοςτό 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Δάνεια ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 404.271,38 492.853,02 404.271,38 492.853,02

Δάνεια ςε τρίτουσ 5.914,00 6.364,00 5.914,00 6.364,00

Μετοχζσ μι ειςθγμζνων εταιρειϊν 14.566,50 14.566,50 14.566,50 14.566,50

Δοςμζνεσ εγγυιςεισ 11.620,11 11.620,11 11.620,11 11.620,11

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ

436.371,99 525.403,63 436.371,99 525.403,63

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
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7. Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Οι προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρίας και του Ομίλου 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Αναφορικά με τα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη και τρίτους, σημειώνεται ότι αφορούν 

δάνεια βάσει συμφωνηθέντων όρων πίστωσης, που έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό, τα 

μέλη του Δ και τους συνεργάτες της Εταιρίας, δυνάμει της από 29/12/2008 Έκτακτης 

Γενικής υνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και της από 1/7/2009 απόφασης του Δ 

της Εταιρίας για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.  

Με την από 27/3/2012 συνεδρίαση του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρίας 

αποφασίστηκε όπως ρυθμιστεί η απαίτηση της Εταιρίας για την παροχή πιστώσεων 

προς αυτούς για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς 

Μετοχών με τιμή απόκτησης € 1,1 ανά μετοχή.  Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής: 

 Για την μέλη του Διοικητικού υμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη η 

αποπληρωμή της οφειλής θα λάβει χώρα σε οκτώ (8) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 

των € 102.568 εκάστης. Η πρώτη δόση αποπληρώθηκε σύμφωνα με την αποφαση 

έως τις 5 Απριλίου 2012.  Αντίστοιχα, οι επόμενες δόσεις θα αποπληρωθούν ως τις 

5 Ιουλίου 2012, ως τις  5 Οκτωβρίου 2012, ως τις 5 Ιανουαρίου 2013, ως τις 5 

Απριλίου 2013, ως τις 5 Ιουλίου 2013,  ως τις  5 Οκτωβρίου 2013 και ως τις  5 

Ιανουαρίου 2014. 

 Αναφορικά με τους λοιπούς δικαιούχους αποφασίστηκε ότι λόγω των δυσμενών 

οικονομικών συνθηκών, όπως η Εταιρία αγοράσει τις μετοχές που απέκτησαν μέσω 

του Προγράμματος Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε τιμή € 0,30 ανά μετοχή με 

ταυτόχρονη εξάλειψη της απαίτησης. Ειδικότερα, θα αγορασθούν  1.307.998 

μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 1.438.797,80. Η διαφορά μεταξύ της αξίας 

κτήσης (€ 1,1 ανά μετοχή) και της αξίας απόκτησης με τιμή απόκτησης € 0,30 ανά 

μετοχή που ισούται με ποσό € 1.046.398,40, επιβάρυνε ως πρόβλεψη τα λοιπά 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του ομίλου κατά την 

προηγούμενη χρήση (2011). Για τον λόγο αυτό σχηματίστηκε κατά την 

προηγούμενη χρήση, πρόβλεψη απομείωσης των εν λόγω απαιτήσεων, συνολικού 

ποσού € 1.114.792,11. 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Δάνεια ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ 441.492,59 374.332,76 441.492,59 374.332,76

Δάνεια ςε τρίτουσ 400.175,40 410.919,68 400.175,40 410.919,68

Προκαταβολζσ για υπθρεςίεσ 35.521,85 35.521,85 35.521,85 35.521,85

Ελλθνικό Δθμόςιο - Προκαταβεβλθμζνοι 

φόροι/τζλθ
467.630,42 465.398,46 466.661,42 464.476,46

Λ/ςμοί διαχειρίςεωσ προκαταβολϊν και 

πιςτϊςεων
2.865,44 2.300,00 2.865,44 2.300,00

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1.347.685,70 1.288.472,74 1.346.716,70 1.287.550,74
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8. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Σο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε € 

36.404.570,16 και διαιρείται σε 101.123.806 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας (€ 0,36) η κάθε μία.  

9. Ίδιες μετοχές 

Κατά την 31/03/2012 η Εταιρία κατέχει 904.123 ίδιες μετοχές με μέση τιμή € 1,9169 

συνολικής αξίας € 1.733.106,74, ποσό το οποίο έχει μειώσει την καθαρή θέση της 

Εταιρίας και του Ομίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 31/03/2012 ανέρχονταν σε ποσό € 

135.618,45.    

10. Αποθεματικά 

Σα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρίας και του Ομίλου παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα: 

 

11. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Η μητρική εταιρία «Centric ΑΕ», δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων 

για την χρήση 2010, διότι εκτιμά ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 

2238/1994. Από την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προέκυψαν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 2.731,20 οι οποίες δεν έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Σο σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου που λήγει την 31/03/2012. 

Ποςά ςε Ευρϊ 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

Σακτικό αποκεματικό 357.569,35 357.569,35 340.140,18 340.140,18

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 -237.952,02 -237.952,02 -237.952,02 -237.952,02

φνολο 465.716,90 465.716,90 448.287,73 448.287,73

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

(Ποςά ςε Ευρϊ) 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011
Φόροσ χριςθσ 308.079,19 404.180,95 12.220,87 0,00
Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου 2.731,20 0,00 2.731,20 0,00
Αναβαλλόμενοσ φόροσ 1.721,73 -30.355,81 5.032,73 -30.189,81
φνολο 312.532,12 373.825,14 19.984,80 -30.189,81
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Σέλος, για τις άλλες εταιρίες του Ομίλου δεν πιθανολογείται ότι θα έχουν πρόσθετους 

φόρους πέρα από τον εταιρικό φόρο.  

12. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πριν τον συμψηφισμό τους 

έχουν ως παρακάτω για την Εταιρία και τον Όμιλο:  

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας υπολόγισε τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του έτους που 

αναμένει να αναγνωρισθούν φορολογικά.  

ύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, το ποσοστό της φορολογικής 

επιβάρυνσης από την περίοδο 2012 και μετά ανέρχεται σε 20%. 

13. Ανάλυση των κερδών ανά μετοχή 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών κατά μετοχή που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής Εταιρίας: 

 

Σα βασικά κέρδη ανά μετοχή προέκυψαν από την διαίρεση των κερδών που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής με τον σταθμισμένο αριθμό μετοχών κατά τη διάρκεια της 

περιόδου.  

14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε 19 

άτομα για τον Όμιλο και 15 άτομα για την Εταιρία. Κατά την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν 

σε 19 άτομα και για την Εταιρία σε 14 άτομα. 

 

(Ποςά ςε Ευρϊ) 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011
Από τθν άμεςθ λογιςτικι απόςβεςθ ενςϊματων 

πάγιων ςτοιχείων 0,08 0,08 0,08 0,08
Από τθν άμεςθ λογιςτικι απόςβεςθ άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων -66.735,21 -60.917,55 -66.735,21 -60.917,55
Από τθν λογιςτικι αναγνϊριςθ υποχρεϊςεων προσ 

τουσ εργαηόμενουσ 8.179,40 7.819,60 8.179,40 7.819,60

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 0,00 0,00 0,00 0,00

Επιμζτρθςθ ομολογιακοφ δανείου 2.606,50 1.908,66 2.606,50 1.908,66
Από χρθματοδοτικι μίςκωςθ ενςϊματων πάγιων 

ςτοιχείων -25.137,04 -24.864,33 -25.137,04 -24.864,33

Από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 5.393,00 1.922,00 0,00 0,00

ΤΝΟΛΟ -75.693,27 -74.131,54 -81.086,27 -76.053,54

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 

31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011

01.01 - 

31.03.2012

01.01 - 

31.03.2011
Κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ 1.044.471,79 766.088,91 36.921,46 70.361,24

τακμιςμζνοσ μζςοσ όροσ μετοχϊν 101.123.806,00 45.012.650,00 101.123.806,00 45.012.650,00

Βαςικά κζρδη ανά μετοχή 0,0103 0,0170 0,0004 0,0016
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15. υναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Οι απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ποσού 716.755,82 € 

και 748.665,51 € αντίστοιχα, αφορούν δάνεια προς μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, 

Διευθυντικά στελέχη και λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, για την 

αγορά μετοχών από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης. (περισσότερα στην σημείωση 

7 «Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία») 

Οι συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Σα 

ανοιχτά υπόλοιπα τέλους της περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση 

γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω 

απαιτήσεις. Για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012, η Εταιρία δεν έχει 

σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται 

από συνδεδεμένες εταιρίες. 

Οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα 

ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 

16. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του 

Ομίλου.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής: 

 Centric Πολυμέσα ΑΕ: 2010-2011 (βλέπε ανωτέρω σημείωση 11) 

 E.C.N. Management Limited: 2002-2011 

 Zatrix Holdings Ltd: 2007-2011 

Ποςά ςε Ευρϊ 2012 2011 2012 2011

Απαιτήςεισ

Από ςυγγενείσ 111.533,55 115.033,55 111.533,55 115.033,55

Τποχρεϊςεισ

ε κυγατρικζσ 0,00 0,00 50.759,61 50.759,61

Παροχζσ προσ τη Διοίκηςη και τελζχη 

τησ Εταιρίασ κατά την ζννοια του IAS 24
Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ διευκυντικϊν

ςτελεχϊν 68.330,71 275.091,65 53.923,71 275.091,65

Αμοιβζσ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 0,00 558.518,95 0,00 322.038,95

Αμοιβζσ μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

68.330,71 848.610,60 53.923,71 612.130,60

Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και 

μζλθ τθσ διοίκθςθσ 716.755,82 748.665,51 716.755,82 748.665,51
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 E.C.N. Malta Holdings Ltd : 2009-2011  

 FSM Holdings Ltd : 2009-2011 

Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση 

με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας τους. 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Μαρτίου 2012 γεγονότα, που 

να αφορούν την Εταιρία και τον Όμιλο, για τα οποία  επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

Μοσχάτο, 28 Μαΐου 2012 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

ύμβουλος 
 Ο Αντιπρόεδρος Δ. 

   

   

   

Ροδόλφος Οντόνι  
Ιωάννης 

Καποδίστριας 

   

   

   

Η Οικονομική Διευθύντρια   

   

   

   

Μαρία Αρβανίτη 
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CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Αξηζκόο κεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ 34077/06/Β/95/33  -  Μαθξπγηάλλε 20, 18344, Μνζράην

ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ρξήζεο πεξηόδνπ από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012

(ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο )

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ www.centric.gr

Αξκόδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ : 28 Μαίνπ 2012

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 01.01-31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 1,998,357.51 2,030,997.27 1,996,357.27 2,028,867.49

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 30,018,052.13 30,066,423.60 1,506,254.25 1,554,547.93

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9,968,366.55 10,020,987.08 32,764,732.64 32,853,764.28 Κύθινο εξγαζηώλ 137,748,392.00 160,159,077.38 0.00 0.00

Απαηηήζεηο από πειάηεο 7,574,872.85 6,217,863.34 1,444,209.66 1,468,359.06 Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 2,681,278.00 3,841,378.38 0.00 0.00

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2,287,648.23 2,545,031.71 1,472,396.35 1,352,648.38 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 51,847,297.27 50,881,303.00 39,183,950.17 39,258,187.14 επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ 1,447,560.33 1,798,697.73 -319,355.34 -544,089.23

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ 1,477,342.29 1,413,041.99 56,906.26 40,171.43

Μεηνρηθό θεθάιαην 36,404,570.16 36,404,570.16 36,404,570.16 36,404,570.16 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 1,164,810.17 1,039,216.85 36,921.46 70,361.24

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 6,935,847.09 5,886,600.89 -1,444,893.83 -1,481,815.29  - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 1,044,471.79 766,088.91 36,921.46 70,361.24

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 43,340,417.25 42,291,171.05 34,959,676.33 34,922,754.87  - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 120,338.38 273,127.94 0.00 0.00

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 254,096.79 342,523.26 0.00 0.00 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 4,774.41 -1,810.81 0.00 0.00

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ)=(α)+(β) 43,594,514.04 42,633,694.31 34,959,676.33 34,922,754.87 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β) 1,169,584.58 1,037,406.04 36,921.46 70,361.24

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 1,576,642.21 1,595,874.90 1,576,642.21 1,595,874.90  - Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 1,044,471.79 771,172.96 36,921.46 70,361.24

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1,834,204.14 1,815,772.54 1,834,204.14 1,815,151.54  - Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 125,112.79 266,233.08 0.00 0.00

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 68,872.18 70,543.64 68,872.18 70,543.64 Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0.0103 0.0170 0.0004 0.0016

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 4,773,064.71 4,765,417.62 744,555.31 853,862.19 Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 8,252,783.24 8,247,608.70 4,224,273.84 4,335,432.27 απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ 1,529,920.30 1,882,094.92 -237,230.30 -460,989.62

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 51,847,297.27 50,881,303.00 39,183,950.17 39,258,187.14

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011

(01.01.2012 θαη 01.01.2011 αληίζηνηρα) 42,633,694.31 35,305,528.29 34,922,754.87 27,395,055.86

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 1,169,584.58 1,037,406.04 36,921.46 70,361.24

Γηαλεκεζέληα  κεξίζκαηα -208,764.85 -55,931.19 0.00 0.00

Λνηπά Απνζεκαηηθά 0.00 9,730.07 0.00 9,730.07

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ 

(31.03.2012 θαη 31.03.2011 αληίζηνηρα) 43,594,514.04 36,296,733.21 34,959,676.33 27,475,147.17

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 1,477,342.28 1,413,041.99 56,906.26 40,171.43

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο) 0.00 0.00 0.00 0.00

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 82,359.97 83,397.19 82,125.04 83,099.61

Πξνβιέςεηο 30,652.53 8,516.69 30,652.53 8,516.69

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 5,087.72 7,832.66 0.00 25,007.67

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, -

θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο -42,837.11 69,916.40 -389,276.00 -900,000.00

 Όκηινο Δηαηξία Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 13,014.40 321,378.99 13,014.40 321,378.99

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2012 Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

α) Έζνδα 0.00 0.00 θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

β) Έμνδα 0.00 0.00 Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ -2,532,560.40 70,510.03 -41,362.33 50,670.69

γ) Απαηηήζεηο 111,533.55 111,533.55 (Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 831,695.45 -3,206,854.67 -98,891.62 -209,379.39

δ) Τπνρξεώζεηο 0.00 50,759.61 Μείνλ:

ε) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο: Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -13,014.40 -242,138.81 -13,014.40 -242,148.81

   Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 68,330.71 53,923.71 Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -27,691.26 -1.00 -27,691.26 0.00

   Ακνηβέο εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.. 0.00 0.00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζη/ηεο (α) -175,950.82 -1,474,400.53 -387,537.38 -822,683.11

   Ακνηβέο κε εθηειεζηηθώλ κειώλ Γ.. 0.00 0.00 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ζη) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο 716,755.82 716,755.82 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ πάγησλ ζηνηρείσλ -1,321.14 -3,219.67 -1,321.14 -3,219.67

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γηνίθεζεο 0.00 0.00 Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 0.00 0.00 380,000.00 900,000.00

Aγνξά άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 89,031.64 1,574.00 89,031.64 1,574.00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) 87,710.50 -1,645.67 467,710.50 898,354.33

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 42,423.81 3,271.16 42,423.81 3,271.16

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από 

ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -63,327.96 -64,718.04 -63,327.96 -64,718.04

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -208,765.00 -55,931.00 0.00 0.00

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο (γ) -229,669.15 -117,377.88 -20,904.15 -61,446.88

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) -317,909.48 -1,593,424.08 59,268.97 14,224.34

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1,230,112.20 2,699,312.24 38,650.87 77,997.97

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 912,202.72 1,105,888.17 97,919.84 92,222.31

Μνζράην, 28 Μαΐνπ 2012

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "CENTRIC ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ". πληζηνύκε επνκέλσο 

ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή 

όπνηε απηή απαηηείηαη.

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)    Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

πλερηδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΜΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έκκεζε κέζνδνο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) Πνζά εθθξ. ζε €

1. Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο ηνπο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο Κεθάιαην,
θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζεο ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 01.01 -
31.03.2012, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 5 ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ. 2. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2011. 3. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο. 4. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ. 5. Σν πνζό ησλ € 40.897,00 αθνξά ηελ ζσξεπηηθή πξόβιεςε πνπ έρεη δηελεξγήζεη
ε Δηαηξία γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ. Γελ έρεη δηελεξγεζεί πξόβιεςε γηα ηπρόλ πξόζζεηνπο θόξνπο γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010
ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο «Centric Πνιπκέζα ΑΔ» θαη ηηο ινηπέο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 11
ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ζηε
ζεκείσζε 16 ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ. 6. Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν έρνπλ επεξεαζηεί γηα ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν κε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο ηζνινγηζκώλ ζε μέλν λόκηζκα θαηά πνζό € 4.774,41 θαη € -1.810,81 γηα
ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν, αληίζηνηρα. 7. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ 31ε Μαξηίνπ 2012 αλέξρεηαη ζε 19 άηνκα
γηα ηνλ Όκηιν θαη 15 άηνκα γηα ηελ Δηαηξία. Σελ πξνεγνύκελε ρξήζε ν αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Οκίινπ αλεξρόηαλ
ζε 19 άηνκα θαη γηα ηελ Δηαηξία ζε 14 άηνκα. 8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ νη θαζαξέο επελδύζεηο ζε ελζώκαηα θαη άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλήιζαλ ζην πνζό ησλ € 1.321,14 γηα ηελ Δηαηξία θαη γηα ηνλ Όκηιν. 9. Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίζζεθαλ κε
ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκό θνηλώλ κεηνρώλ. 10. Γηα ηελ θαιύηεξε πιεξνθόξεζε ησλ ρξεζηώλ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε
Δηαηξία πξνέβε θαηά ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ζε αλαθαηάηαμε θνλδπιίσλ ησλ θαηαζηάζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31/3/2011,
αλαθνξηθά κε ηα πνζά ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην πξνζσπηθό, ηα κέιε ηνπ Γ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο δπλάκεη ηεο
από 29/12/2008 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο από 1/7/2009 απόθαζεο ηνπ Γ ηεο, γηα ηελ άζθεζε
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ησλ απαηηήζεσλ από παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο θαη ηηο ρξεκαηηθέο δηεπθνιύλζεηο πξνο ην πξνζσπηθό.
Λόγσ ηνπ παξαπάλσ γεγνλόηνο, πνζό 2.214.248,31 € (γηα ηελ 31/3/2011), κεηαθέξζεθε από ην θνλδύιη «Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη
ινηπέο απαηηήζεηο» ζην θνλδύιη «Πξνθαηαβνιέο», ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε «Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία».
Η αλαθαηάηαμε απηή δελ επεξέαζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ηα απνηειέζκαηα µεηά από θόξνπο θαη δηθαηώµαηα µεηνςεθίαο, ηα
ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο, θαζώο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο κεηξηθήο, γηα ηε ζπγθξίζηκε ελδηάκεζε
πεξίνδν. ρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 2.4 ησλ επεμεγεκαηηθώλ ζεκεηώζεσλ. 11. Σα πνζά ησλ αγνξώλ θαη πσιήζεσλ
ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ
ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24 έρνπλ σο
εμήο:

Ο Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Ρνδόιθνο Οληόλη

ΑΡ. ΓΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο Αληηπξόεδξνο Γ.
Ιωάλλεο Καπνδίζηξηαο 

ΑΓΣ Υ 575555

Η Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα
Μαξία Αξβαλίηε

ΑΓΣ Σ 060044 - Αξ. Αδείαο 8235 Α' Σάμεο

Από ηηο αλσηέξσ ζπλαιιαγέο, νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο έρνπλ απαιεηθζεί από ηα ελνπνηεκέλα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. 12. Σελ 31/03/2012 ε Δηαηξία θαηέρεη 904.123 ίδηεο κεηνρέο κε κέζε ηηκή € 1,9169 ζπλνιηθήο αμίαο €
1.733.106,74, πνζό ην νπνίν έρεη κεηώζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η εύινγε αμία απηώλ ηελ 31/03/2012
αλέξρνληαλ ζε πνζό € 135.618,45. 13. Με ηελ από 2/4/2012 απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο
απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο ζε «Centric πκκεηνρώλ Αλώλπκε Δηαηξεία» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Centric A.E.». ηελ Αγγιηθή
γιώζζα αληίζηνηρα ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο κεηαηξέπεηαη ζε «Centric Holdings S.A.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Centric S.A.»

Β. τοιχεία και Πληροφορίες 

 


