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Α. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 

Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» στις 

28/05/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση www.centric.gr καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.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.  
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Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4 2.994.570,73 2.890.082,75 1.726.363,69 1.747.275,58

Υπεραξία επιχειρήσεως 4.091.517,07 4.091.517,07 0,00 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4 29.420.181,54 29.473.203,05 901.206,96 953.591,23

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 5 0,00 0,00 27.334.775,60 27.334.775,60

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 5 1.000,00 1.067.179,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 93.238,27 120.963,35 59.995,84 59.374,62

Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία
6

4.702.683,99 4.026.893,04 2.503.098,99 2.576.635,04

Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 41.303.191,61 41.669.838,27 32.525.441,08 32.671.652,07

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα 

για πώληση
4.1

323.984,07 0,00 323.984,07 0,00

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 39.340,00 26.140,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 3.043.967,03 3.596.737,88 986.346,59 1.027.952,51

Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 8 2.140.004,29 1.926.957,72 4.834.893,99 4.624.238,52

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.456.819,68 3.675.636,25 536.833,27 1.155.701,21

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 56.700,82 121.924,67 1.203,82 25.489,66

Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 9.736.831,82 9.347.396,53 6.359.277,67 6.833.381,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.364.007,50 51.017.234,79 39.208.702,82 39.505.033,97

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο 9 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16

Υπέρ το άρτιο έκδοση 11.916.735,85 11.916.735,85 11.916.735,85 11.916.735,85

Ίδιες μετοχές 10 -2.126.550,69 -2.126.550,69 -2.126.550,69 -2.126.550,69

Συν/κές διαφ.οικονομικών εκμεταλλεύσεων εξωτ. 26.602,21 26.019,27 0,00 0,00

Αποθεματικά 10.008.480,36 10.240.990,23 9.993.838,64 10.226.348,51

Συσωρευμένα Κέρδη (Ζημίες) -10.036.579,48 -10.855.959,19 -18.783.000,98 -18.630.193,16

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών 46.193.258,41 45.605.805,63 37.405.592,98 37.790.910,67

Δικαιώματα μειοψηφίας 788.958,93 500.966,82 0,00 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης 46.982.217,34 46.106.772,45 37.405.592,98 37.790.910,67

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Mακροπρόθεσμος δανεισμός 1.354.729,91 1.371.816,07 1.354.729,91 1.371.816,07

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 22.640,00 22.640,00 22.640,00 22.640,00

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 1.377.369,91 1.394.456,07 1.377.369,91 1.394.456,07

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.680.192,02 3.173.075,36 324.900,99 223.653,09

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8.316,99 8.316,99 8.316,99 8.316,99

Τρέχον μερίδιο των μακροπρόθεσμων δανείων 73.327,13 74.614,28 73.327,13 74.614,28

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 242.584,11 259.999,64 19.194,82 13.082,87

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 3.004.420,26 3.516.006,27 425.739,93 319.667,23

Σύνολο καθαρής θέσης  και υποχρεώσεων 51.364.007,50 51.017.234,79 39.208.702,82 39.505.033,97
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Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

Επιπρόσθετα 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση

01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014

Έσοδα 236.991.131,04 250.705.856,00 0,00 0,00

Κόστος πωλήσεων -233.939.313,41 -246.948.099,00 0,00 0,00

Μικτό κέρδος 3.051.817,63 3.757.757,00 0,00 0,00

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 370.830,57 403.894,04 11.789,42 10.840,04

Έξοδα διαθέσεως -2.150.130,95 -1.855.003,28 0,00 0,00

Έξοδα διοικήσεως -538.377,99 -488.345,99 -450.975,20 -376.288,91

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως -30.141,16 -6.163,21 -23.478,12 -2.690,30

Κέρδος εκμεταλλεύσεως 703.998,09 1.812.138,56 -462.663,90 -368.139,17

Κόστος χρηματοοικονομικό 4.680,37 -8.106,81 -4.390,63 -8.051,45

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 -16.382,66 0,00 0,00

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 11 552.241,29 66.340,53 166.642,29 661.203,53

Κέρδος προ φόρων 1.260.919,75 1.853.989,62 -300.412,24 285.012,91

Φόρος εισοδήματος 12 -283.580,59 -417.880,65 621,22 -6.687,12

Καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 977.339,16 1.436.108,97 -299.791,02 278.325,79

Καθαρό κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρό κέρδος περιόδου 977.339,16 1.436.108,97 -299.791,02 278.325,79

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 669.347,05 1.173.823,41 -299.791,02 278.325,79

Δικαιώματα μειοψηφίας 307.992,11 262.285,56 0,00 0,00

Σύνολο 977.339,16 1.436.108,97 -299.791,02 278.325,79

Κέρδη ανά μετοχή :

Βασικά 13 0,0066 0,0116 -0,0030 0,0028

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

Καθαρό κέρδος περιόδου 977.339,16 1.436.108,97 -299.791,02 278.325,79

Λοιπά Συνολικά Έισοδήματα

Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση :

Κέρδη / (ζημιές) αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά την περίοδο -75.359,05 -92.616,97 -75.359,05 -92.616,97

Στοιχεία τα οποία θα αναταξινομηθούν μεταγενέστερα 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 3.632,40 -2.196,54 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά από 

φόρους -71.726,65 -94.813,51 -75.359,05 -92.616,97

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο μετά 

από φόρους  905.612,51 1.341.295,46 -375.150,07 185.708,82

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 597.620,40 1.079.009,90 -375.150,07 185.708,82

Δικαιώματα μειοψηφίας 307.992,11 262.285,56 0,00 0,00

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο Ίδιες Μετοχές

Συναλλαγματικές 

διαφορές

Λοιπά 

αποθέματικα

Αποτελέσματα 

εις νέον

Δικαιώματα 

Μειοψηφίας
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 21.078,72 3.767.733,72 -2.763.843,39 479.687,74 47.699.412,11

Διανομή μερισμάτων -398.881,41 -398.881,41

Σχηματισμός αποθεματικών 16.131,48 16.131,48

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01-31/03/2014 -298,65 -61.847,84 -32.667,02 -94.813,51

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/2014 1.173.823,41 262.285,56 1.436.108,97

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2014 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 20.780,07 3.722.017,36 -1.622.687,00 343.091,89 48.657.957,64

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 26.019,27 10.240.990,23 -10.855.959,19 500.966,82 46.106.772,45

Διανομή μερισμάτων -20.000,00 -20.000,00

Διαφορές από οριστικοποίηση φορολογίας εισοδήματος -157.150,82 146.983,20 -10.167,62

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01-31/03/2015 582,94 -75.359,05 3.049,46 -71.726,65

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/2015 669.347,05 307.992,11 977.339,16

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2015 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 26.602,21 10.008.480,36 -10.036.579,48 788.958,93 46.982.217,34
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Εταιρικά Στοιχεία 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το Άρτιο Ίδιες Μετοχές

Λοιπά 

αποθέματικα

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 3.753.092,00 -12.887.100,46 37.060.746,86

Σχηματισμός αποθεματικού από μερίσματα εξωτερικού 16.131,48 0,00 16.131,48

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01-31/03/2014 -61.847,84 -30.769,13 -92.616,97

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/2014 278.325,79 278.325,79

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2014 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 3.707.375,64 -12.639.543,80 37.262.587,16

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 10.226.348,51 -18.630.193,16 37.790.910,67

Διαφορές από οριστικοποίηση φορολογίας εισοδήματος -157.150,82 146.983,20 -10.167,62

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 01/01-31/03/2015 -75.359,05 0,00 -75.359,05

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/2015 -299.791,02 -299.791,02

Yπόλοιπα κατά την 31η Μαρτίου 2015 36.404.570,16 11.916.735,85 -2.126.550,69 9.993.838,64 -18.783.000,98 37.405.592,98
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.260.919,75 1.853.989,62 -300.412,24 285.012,91

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 102.978,06 104.073,00 73.596,95 83.672,40

Προβλέψεις 19.194,82 18.013,25 19.194,82 18.013,25

Συναλλαγματικές διαφορές -128.501,25 -6.558,12 66,75 1.497,48

Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -156.426,08 -41.397,07 -136.603,08 -652.779,73

1.098.165,31 1.928.120,68 -344.156,80 -264.583,69

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.104,16 16.352,41 8.104,16 16.352,41

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -13.200,00 -39.210,00 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 558.173,15 -162.467,85 -17.843,90 -3.092,01

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 101.124,49 -400.149,26 88.098,28 -99.154,81

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 970,84 -16.388,41 -8.104,16 -16.352,41

Καταβεβλημένοι φόροι -877.613,00 -7.476,00 0,00 -7.476,00

-222.440,37 -609.339,11 70.254,38 -109.722,82

Συνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 875.724,94 1.318.781,57 -273.902,42 -374.306,51

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων -650,00 0,00 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -478.285,86 -334.788,78 -324.284,86 -648,78

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 1.066.829,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων 0,00 373.530,38 0,00 373.530,38

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 595.000,00

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους -641.754,00 0,00 0,00 0,00

Aγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων -2.307,35 -1.105.891,17 -2.307,35 -810.011,17

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -56.168,21 -1.067.149,57 -326.592,21 157.870,43

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 76.134,83 0,00 76.134,83

Εξοφλήσεις δανείων 0,01 -87.342,56 0,01 -87.342,56

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 

μισθώσεις -18.373,32 -18.399,39 -18.373,32 -18.399,39

Μερίσματα πληρωθέντα -20.000,00 -398.881,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -38.373,31 -428.488,12 -18.373,31 -29.607,12

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 781.183,42 -176.856,12 -618.867,94 -246.043,20

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
3.675.636,25 2.367.693,42 1.155.701,21 442.905,38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 

δραστηριότητας 4.456.819,68 2.190.837,30 536.833,27 196.862,18
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1. Γενικές πληροφορίες 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1/2015 - 

31/03/2015 περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 

«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (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 Συμμετοχών 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 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5194/6.09.1995). Η Εταιρία είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 

112604508000 και Μ.Α.Ε 34077/06/Β/95/33. 

Τα 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 στον τομέα υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας.  

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον 

κωδικό ΣΕΝΤΡ. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2015 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.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 2015 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 2015 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές της Κατάστασης 
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Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014. 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 2014. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό 

με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη πιο 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2015, 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 Συμβούλιο της Εταιρίας στις 28 

Μαΐου 2015. 

 

2.1.2. Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές 

καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 

31η Μαρτίου 2015. 

 

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 Εταιρία και οι περισσότερες θυγατρικές της. 

 

2.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων 

προτύπων 

Ορισµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν 

εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 

Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή εκείνων των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις και ερμηνείες των Διεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης πιθανόν να έχουν εφαρμογή στον Όµιλο 

για την τρέχουσα οικονοµική χρήση: 
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ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «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 διευκρινίσεις 

σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει σηµαντική επίδραση για τον Όµιλο. 

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν 

έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα 

πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, 

αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία ΜΔΤΡ 

περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή 

και δεν υπάρχει αποµείωση.  

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν 

ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά 

(novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο 

ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

συνθήκες. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για τον Όµιλο. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων 

πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 

πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική 

Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης 

βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων 

µοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν 
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µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17η Ιουνίου 2014). 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής 

εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος 

εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του 

οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από 

τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ΔΛΠ 37) είναι η 

ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την 

πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 

αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε 

σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που 

ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν 

έχει επίδραση για τον Όµιλο. 

 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες: 

(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).  

Το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα 

πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 

11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση), τα οποία δεν 

είχαν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Οι 

κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον 

έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το 

νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 

προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 

ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που 

υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική 

οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην 

ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να 

κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) 

και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου 

να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 

αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο 

(protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 

πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».  
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού 

συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη 

νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης 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 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. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους 

συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού 

έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές 
οντότητες».  

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας 

οικονοµικής οντότητας, 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). Μία οικονοµική οντότητα έχει 

τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 12 στο 

σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση 

συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης».  
H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει 

διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει 

τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις 

του ΔΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης 

ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική 

πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη 

ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες 
Επενδύσεων». 
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Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει 

µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και 

παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι 

οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 

12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία 

επενδύσεων. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΔΠΧΑ 10 και σε 

συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 

Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 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 ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το 

Συµβούλιο µετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που 

αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες». 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 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 ΔΠΧΑ 11. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιουλίου 2014).  

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των 

εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και 

απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του 

αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές 

εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015). 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 

2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

o ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η 
τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και 
ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

o ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η 
υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 
ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν 
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. 

o ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των 
εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών 
τοµέων. 

o ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το 
πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου 
η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

o ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα 
δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 
οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα 
ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής.  

o ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε 
προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική 
οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

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

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που 

υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 

2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

o ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το 
ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις 
οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

o ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η 
εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) 
έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη 
χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ΔΛΠ 
39/ΔΠΧΑ 9. 

o ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου 
να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως 
αποκλειόµενα. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές 

αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

o ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως 
όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από 
«διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το 

αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και 
δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

o ΔΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση 
προσθέτει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να 
προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί 
συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 
«Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες 
περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

o ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 
προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το 
νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην 
οποία αυτές προκύπτουν. 

o ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση 
διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε 
αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο 
πρότυπο. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της 

εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία  

αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών 

Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα 

δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού 

στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται 
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σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 

και του ΔΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων 

µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική 

συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η 

ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή 

µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται όταν η 

συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια 

δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή 

µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονομικές καταστάσεις» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν 

την µέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους 

οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών 

οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας 

των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική 

ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή 

και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής 

οντότητας. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει 

ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια 

µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου 

κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει 

τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της 

αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα 

αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή 

υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 

1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν 

στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 

διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά 

την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3. Ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές αρχές και οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2015 είναι συνεπείς με αυτές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2014, 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 2014. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων 

ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει 

να γίνεται σε συνδυασμό με αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2014, ώστε να 

παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

http://www.centric.gr/
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3. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τομέα 

Οι τομείς αναφοράς του Ομίλου Centric είναι στρατηγικές επιχειρηματικές 

μονάδες οι οποίες αφορούν κυρίως υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας.  

Για τον τομέα δραστηριότητας οι γεωγραφικές πληροφορίες έχουν ως εξής : 

 

 

 

Για την αντίστοιχη περίοδο του 2014 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 του Ομίλου σε ενσώματα 

και άυλα (ασώματα) περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 154.301,79 

και σε € 300,79 για την Εταιρία, αντίστοιχα. 

 

4.1. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για 

πώληση 

H Εταιρία προχώρησε εντός του πρώτου τριμήνου του 2015 στην αγορά 

μεριδίου 25% ακίνητου στην περιοχή Κόστα του δήμου Ερμιόνης του νομού 

Αργολίδος.  Το ακίνητο αφορά οικόπεδο και κτίσματα επ’ αυτού. Το ποσό που 

επενδύθηκε ανέρχεται σε € 323.984,07. Η Εταιρία απέκτησε το μερίδιο αμιγώς 

για επενδυτικούς σκοπούς σχεδιάζοντας την άμεση μεταπώληση και όχι την 

εκμετάλλευση του.  

 

 

2015

Γεωγραφικός Τομέας
Έσοδα από εξωτερικούς 

πελάτες

Στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

Ελλάδα 12.464,04 9.981.541,43

Μάλτα 236.978.667,00 31.319.552,00

Αγγλία 0,00 2.098,17

Σύνολο 236.991.131,04 41.303.191,60

2014

Γεωγραφικός Τομέας
Έσοδα από εξωτερικούς 

πελάτες

Στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

Ελλάδα 0,00 10.137.725,54

Μάλτα 250.705.856,00 31.530.038,00

Αγγλία 0,00 2.074,72

Σύνολο 250.705.856,00 41.669.838,26
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5. Ανάλυση επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς  

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συμμετοχών της μητρικής Εταιρίας σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες: 

 

 

 

6. Μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας και 

του Ομίλου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

 

 

Δάνεια σε τρίτους: 

Centric Συμμετοχών ΑΕ - Μητρική - Ελλάδα

E.C.N. Malta Holdings Ltd 51% Άμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Lex Online Entertainment Ltd 48% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Vista Gaming Online Entertainment Limited 48% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Barda Investments Ltd 48% Έμμεση Ολική Ενοποίηση

Βρεττανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι

E.C.N. Management Ltd 51% Άμεση Ολική Ενοποίηση
Ηνωμένο 

Βασίλειο

Vista Gaming On line Ltd 48% Έμμεση Ολική Ενοποίηση
Ηνωμένο 

Βασίλειο

Zatrix Holdings Ltd 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Zatrix Ltd 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Flyer International S.A. 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Παναμάς

Richmond Bet-Trade S.A. 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Νησιά Μάρσαλ

Shape Holdings Limited 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

FSM Holdings Ltd 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Square Marketing Communications Ltd 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Grayshaw Limited 35% Έμμεση Καθαρή Θέση Κύπρος

Usmar Management Ltd 49% Άμεση Καθαρή Θέση

Βρεττανικές 

Παρθένοι 

Νήσοι

Hipo Holdings Ltd 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

Hipo Ltd 100% Έμμεση Ολική Ενοποίηση Μάλτα

ΣΑΝΦΛΟΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 100% Άμεση Ολική Ενοποίηση Ελλάδα

Επωνυμία Συμμετοχή Μέθοδος Ενοποίησης Έδρα / Χώρα
Ποσοστό 

Συμμετοχής

Ποσά σε Ευρώ 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δάνεια σε τρίτους 1.055.221,48 413.466,48 215.867,48 215.867,48

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία
3.634.292,40 3.600.256,45 2.274.061,40 2.347.597,45

Δοσμένες εγγυήσεις 13.170,11 13.170,11 13.170,11 13.170,11

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.702.683,99 4.026.893,04 2.503.098,99 2.576.635,04

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τα δάνεια σε τρίτους, σε επίπεδο Ομίλου αφορούν: 

 Ποσό 215.867 ευρώ - έντοκο δάνειο υπέρ εταιρίας που δραστηριοποιείται 

στο χώρο της ενέργειας με ετήσιο επιτόκιο 3,75% και η αποπληρωμή του θα 

ολοκληρωθεί το 2017 

 Ποσό 224.354 ευρώ - τη συμμετοχή θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου 

«Square Marketing Communications Ltd» σε κοινοπρακτικό δάνειο υπέρ 

εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας. Το ετήσιο επιτόκιο 

ανέρχεται σε 12% και η αποπληρωμή του δανείου θα ολοκληρωθεί το 2017. 

 Ποσό 615.000 ευρώ – έντοκη απαίτηση διάρκειας 2 ετών, του Ομίλου της 

Zatrix από εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης 

ακινήτων. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

Το υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

Η κίνηση του λογαριασμού στην διάρκεια της περιόδου αναλύεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

 

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως 

εξής:  

 

Ποσά σε Ευρώ

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία
3.634.292,40 3.600.256,45 2.274.061,40 2.347.597,45

Σύνολο 3.634.292,40 3.600.256,45 2.274.061,40 2.347.597,45

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο ανοίγματος 3.600.256,45 3.152.165,14 2.347.597,45 2.721.230,14

Προσθήκες 1.823,00 2.491.262,79 1.823,00 1.443.206,79

Πωλήσεις 0,00 -2.506.064,49 0,00 -2.506.064,49

Ζημίες απομείωσης αναγνωρισμένες στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων 
107.572,00 -275.169,39 0,00 -48.837,39

Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωριζόμενες στην Καθαρή 

Θέση
-75.359,05 738.062,40 -75.359,05 738.062,40

Υπόλοιπο κλεισίματος 3.634.292,40 3.600.256,45 2.274.061,40 2.347.597,45

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμης λήξης  και  περιλαμβάνονται 

για την Εταιρία και τον Όμιλο προβλέψεις απομείωσης συνολικού ποσού € 

357.997,07. 

 

8. Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Οι προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της 

Εταιρίας παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

 

Αφορά χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων. Η κίνηση του λογαριασμού στην διάρκεια της περιόδου 

αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις κατά πελατών 155.389,95 118.325,40 0,00 0,00

Απαιτήσεις κατά Δημοσίων 

Αρχών
554.565,45 661.505,39 553.424,24 661.505,39

Απαιτήσεις κατά χρεωστών 2.334.011,64 2.816.907,09 432.922,35 366.447,12

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3.043.967,04 3.596.737,88 986.346,59 1.027.952,51

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δάνεια σε τρίτους 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία
1.946.713,70 1.809.626,27 1.946.713,70 1.809.626,27

Προκαταβολές για υπηρεσίες 152.698,78 75.707,44 148.836,78 73.748,44

Προκαταβεβλημένοι φόροι/τέλη 22.419,22 33.500,62 2.723.316,36 2.732.740,42

Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και 

πιστώσεων
15.422,59 5.373,39 13.277,15 5.373,39

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.140.004,29 1.926.957,72 4.834.893,99 4.624.238,52

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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9. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η μετοχή της CENTRIC είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών στην κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον κλάδο 

«Ταξίδια και Αναψυχή – Τυχερά Παιχνίδια». Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή 

έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2015 ανέρχεται σε € 

36.404.570,16 και διαιρείται σε 101.123.806 κοινές ονομαστικές μετοχές, 

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

 

10. Ίδιες μετοχές 

Κατά την 31/03/2015 η Εταιρία κατέχει 2.222.388 ίδιες μετοχές με μέση τιμή 

€ 0,9569 συνολικής αξίας € 2.126.550,69, ποσό το οποίο έχει μειώσει την 

καθαρή θέση της Εταιρίας και του Ομίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 

31/03/2015 ανέρχονταν σε ποσό € 377.805,96. 

 

11. Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

12. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο ανοίγματος 1.809.626,27 463.424,75 1.809.626,27 463.424,75

Προσθήκες / πωλήσεις 484,35 2.013.976,21 484,35 2.013.976,21

Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωριζόμενες στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων
157.850,98 -658.616,80 157.850,98 -658.616,80

Συναλλαγματικές διαφορές -21.247,90 -9.157,90 -21.247,90 -9.157,90

Υπόλοιπο κλεισίματος 1.946.713,70 1.809.626,27 1.946.713,70 1.809.626,27

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έσοδα μερισμάτων 0,00 137,00 0,00 595.000,00

Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση μετοχών 29.554,85 12.244,61 29.554,85 12.244,61

Διαφορές αποτίμησης στην εύλογη αξία 128.955,44 53.958,92 137.087,44 53.958,92

Κέρδος από πώληση συνδεδεμένης εταιρίας 393.731,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
552.241,29 66.340,53 166.642,29 661.203,53
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Για τη χρήση 2014 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 

65Α του Ν. 4174/2013. O έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. Για τις άλλες εταιρίες του Ομίλου δεν πιθανολογείται ότι θα έχουν 

πρόσθετους φόρους πέρα από τον εταιρικό φόρο. Για τις άλλες εταιρίες του 

Ομίλου δεν πιθανολογείται ότι θα έχουν πρόσθετους φόρους πέρα από τον 

εταιρικό φόρο.  

 

13. Ανάλυση των κερδών ανά μετοχή 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών κατά μετοχή που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας: 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014

Τρέχων φόρος εισοδήματος 231.492,51 411.454,53 0,00 0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος 52.088,08 6.426,12 -621,22 6.687,12

Σύνολο 283.580,59 417.880,65 -621,22 6.687,12
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Τα 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

01.01 - 

31.03.2015

01.01 - 

31.03.2014

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 669.347,05 1.173.823,41 -299.791,02 278.325,79

Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών 101.123.806,00 101.123.806,00 101.123.806,00 101.123.806,00

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,0066 0,0116 -0,0030 0,0028
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14. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2015 

ανέρχεται σε 15 άτομα για τον Όμιλο και 11 άτομα για την Εταιρία. Κατά την 

αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ο αριθμός απασχολούμενου 

προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 15 άτομα και για την Εταιρία σε 10 

άτομα. 

 

15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

 

 

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

Τα 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 2015, 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: 

Ποσά σε Ευρώ 2015 2014 2015 2014

Απαιτήσεις

Από θυγατρικές 0,00 0,00 40.050,00 20.205,40

Από συγγενείς 51.450,00 31.850,00 51.450,00 31.850,00

Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη 

της Εταιρίας κατά την έννοια του ΔΛΠ 

24

Βραχυπρόθεσμες παροχές διευθυντικών 

στελεχών 47.557,76 34.663,07 47.557,76 34.663,07

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ 20.132,03 54.614,00 20.132,03 50.000,00

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ 0,00 0,00 0,00 0,00

67.689,79 588.723,30 67.689,79 84.663,07
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o E.C.N. Management Limited: 2002-2014 

o Zatrix Holdings Ltd: 2007-2014 

o E.C.N. Malta Holdings Ltd : 2009-2014  

o FSM Holdings Ltd : 2009-2014 

o Hipo Holdings Ltd : 2014 

o ΣΑΝΦΛΟΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.: 2013 -2014 

 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα. 

 

 

 

 

Μοσχάτο, 28 Μαΐου 2015 
 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
Ο Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ 
   
   
   

Ροδόλφος Οντόνι  
Ιωάννης 

Καποδίστριας 

   
   
   

Η Οικονομική Διευθύντρια   
   

   
   

Μαρία Αρβανίτη 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.994.570,73 2.890.082,75 1.726.363,69 1.747.275,58 Κύκλος εργασιών 236.991.131,04 250.705.856,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.420.181,54 29.473.203,05 901.206,96 953.591,23 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 3.051.817,63 3.757.757,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.888.439,33 9.306.552,46 29.897.870,43 29.970.785,26

Αποθέματα 39.340,00 26.140,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 3.043.967,03 3.596.737,88 986.346,59 1.027.952,51 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.260.919,75 1.853.989,62

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.653.524,79 5.724.518,64 5.372.931,08 5.805.429,39 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 977.339,16 1.436.108,97

 - Ιδιοκτήτες μητρικής 669.347,05 1.173.823,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.364.007,50 51.017.234,79 39.208.702,82 39.505.033,97  - Δικαιώματα μειοψηφίας 307.992,11 262.285,56

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -71.726,65 -94.813,51

Μετοχικό κεφάλαιο 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16 36.404.570,16 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 905.612,51 1.341.295,46

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 9.788.688,25 9.201.235,47 1.001.022,82 1.386.340,51

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαιών ιδιοκτητών μητρικής (α) 46.193.258,41 45.605.805,63 37.405.592,98 37.790.910,67  - Ιδιοκτήτες μητρικής 597.620,40 1.079.009,90

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 788.958,93 500.966,82 0,00 0,00  - Δικαιώματα μειοψηφίας 307.992,11 262.285,56

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 46.982.217,34 46.106.772,45 37.405.592,98 37.790.910,67

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.354.729,91 1.371.816,07 1.354.729,91 1.371.816,07 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0066 0,0116

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.640,00 22.640,00 22.640,00 22.640,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 81.644,12 82.931,27 81.644,12 82.931,27

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.922.776,14 3.433.075,00 344.095,81 236.735,96

01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.381.790,16 4.910.462,34 1.803.109,84 1.714.123,30

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 51.364.007,50 51.017.234,79 39.208.702,82 39.505.033,97 Κύκλος εργασιών 0,00 0,00

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -300.412,24 285.012,91

01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2014 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -299.791,02 278.325,79

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.260.919,75 1.853.989,62 -300.412,24 285.012,91  - Ιδιοκτήτες μητρικής -299.791,02 278.325,79

Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00  - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 102.978,06 104.073,00 73.596,95 83.672,40 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -75.359,05 -92.616,97

Προβλέψεις 19.194,82 18.013,25 19.194,82 18.013,25 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -375.150,07 185.708,82

Συναλλαγματικές διαφορές -128.501,25 -6.558,12 66,75 1.497,48

 - Ιδιοκτήτες μητρικής -375.150,07 185.708,82

 - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 8.104,16 16.352,41 8.104,16 16.352,41

Κέρδος από πώληση παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -0,0030 0,0028

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -13.200,00 -39.210,00 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 558.173,15 -162.467,85 -17.843,90 -3.092,01 ΕΝΟΠΟΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 101.124,49 -400.149,26 88.098,28 -99.154,81 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 970,84 -16.388,41 -8.104,16 -16.352,41

Καταβεβλημένοι φόροι -877.613,00 -7.476,00 0,00 -7.476,00

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Διανεμηθέντα  μερίσματα -20.000,00 -398.881,41 0,00 0,00

Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά Αποθεματικά -10.167,62 16.131,48 -10.167,62 16.131,48

Επιδράσεις από μεταβολές συνδεδεμένων εταιρειών 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -478.285,86 -334.788,78 -324.284,86 -648,78

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορά διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής 1.066.829,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από πώληση χρεογράφων 0,00 373.530,38 0,00 373.530,38

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 595.000,00

Δάνεια που δίδονται σε τρίτους -641.754,00 0,00 0,00 0,00

Aγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων -2.307,35 -1.105.891,17 -2.307,35 -810.011,17

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -56.168,21 -1.067.149,57 -326.592,21 157.870,43

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 76.134,83 0,00 76.134,83

Εξοφλήσεις δανείων 0,01 -87.342,56 0,01 -87.342,56

Αγορά ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσματα πληρωθέντα -20.000,00 -398.881,00 0,00 0,00

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.675.636,25 2.367.693,42 1.155.701,21 442.905,38

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 4.456.819,68 2.190.837,30 536.833,27 196.862,18

 Όμιλος Εταιρία

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01 - 31.03.2015 01.01 - 31.03.2015

α) Έσοδα 0,00 0,00

β) Έξοδα 0,00 0,00

γ) Απαιτήσεις 51.450,00 91.500,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης:

Βραχυπρόθεσμες παροχές διευθυντικών στελεχών 47.557,76 47.557,76

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 20.132,03 20.132,03

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 0,00 0,00

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Διοίκησης 0,00 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Διοίκησης 0,00 0,00

0,00

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
703.998,09 1.812.138,56

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για 

πώληση
323.984,07 0,00 323.984,07 0,00

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
0,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
-462.663,90 -368.139,17

0,00
ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

1.916.211,56

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 112604508000  (Αριθμός Μ.Α.Ε: 34077/06/Β/95/33)

Μακρυγιάννη 20, 18344, Μοσχάτο

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2015

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

www.centric.gr

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διεύθυνση διαδικτύου :

1. ΟΝΤΟΝΙ Φ. ΡΟΔΟΛΦΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

2. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

3. ΒΛΑΣΕΡΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

4. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΚΑΛΥΨΩ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

5. ΤΣΑΓΚΛΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ),

6. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων :
28 Μαϊου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)    Ποσά εκφρασμένα σε €

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
806.976,16

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-389.066,95 -284.466,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 

01.01.2014 αντίστοιχα)
46.106.772,45 47.699.412,11

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

37.790.910,67 37.060.746,86

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες 

και διακοπείσες δραστηριότητες)
905.612,51 1.341.295,46 -375.150,07 185.708,82

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 875.724,94 1.318.781,57 -273.902,42 -374.306,51

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων
-650,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 

31.03.2014 αντίστοιχα)
46.982.217,34 48.657.957,64 37.405.592,98 37.262.587,16

 1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η 

μέθοδος ενσωμάτωσης στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 31.03.2015, παρατίθενται αναλυτικά στη 

σημείωση 5 των επεξηγηματικών σημειώσεων.

 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές  λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.

 3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.

 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία του Ομίλου.

 5. Το ποσό των €22.640,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η Εταιρεία για αποζημίωση προσωπικού. Οι ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 16 των επεξηγηματικών σημειώσεων.

 6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  για τον Όμιλο έχουν επηρεαστεί για την τρέχουσα περίοδο με συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής 

ισολογισμών σε ξένο νόμισμα κατά ποσό € 3.632,40 και € -2.196,54 για την προηγούμενη περίοδο, αντίστοιχα και με διαφορές από αποτίμηση 

χρηματοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ποσού € 204.172,62 για την τρέχουσα περίοδο και € -92.616,97 για την πρηγούμενη. 

 7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2015 ανέρχεται σε 15 άτομα για τον Όμιλο και 11 άτομα για την Εταιρεία. Την 

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 15 άτομα για τον Όμιλο και 10 άτομα για την 

Εταιρεία. 

 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 478.285,86 για τον  

Όμιλο και € 324.284,86 για την Εταιρία.

 9. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών.

10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 έχουν 

ως εξής:

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του 

Ομίλου.

11. Την 31/03/2015 η Εταιρία κατέχει 2.222.388 ίδιες μετοχές με μέση τιμή € 0,9569 συνολικής αξίας € 2.126.550,69, ποσό το οποίο έχει μειώσει την 

καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 31/03/2015 ανέρχονταν σε ποσό € 377.805,96.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ)
-38.373,31 -428.488,12 -18.373,31 -29.607,12

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
781.183,42 -176.856,12 -618.867,94 -246.043,20

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(χρεολύσια)
-18.373,32 -18.399,39 -18.373,32

Μοσχάτο, 28 Μαϊου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ροδόλφος Οντόνι

ΑΡ. ΔΙΑΒ. ΑΑ 3653858

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Ιωάννης Καποδίστριας 

ΑΔΤ Χ 575555

Η Οικονομική Διευθύντρια

Μαρία Αρβανίτη

Τ 060044-ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8235 Α' ΤΑΞΗΣ

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

-18.399,39

-136.603,08 -652.779,73

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας
-156.426,08 -41.397,07

Β. Στοιχεία και Πληροφορίες 

 


