
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.centric.gr
Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 30-Μαϊ-11

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.129.595,20 2.163.320,44 2.127.078,51 2.160.564,70
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30.209.406,73 30.256.295,50 1.697.959,69 1.744.353,44
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.523.641,67 23.564.786,26 46.034.737,75 46.006.121,94 Κύκλος εργασιών 160.159.077,38 0,00 160.159.077,38 195.050.269,01 1.775.195,84 196.825.464,85
Απαιτήσεις από πελάτες 10.724.256,26 10.743.511,24 3.713.844,78 3.684.622,66 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.841.378,38 0,00 3.841.378,38 4.812.472,32 104.931,98 4.917.404,30
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.110.100,10 2.913.368,44 96.434,25 160.889,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 67.696.999,96 69.641.281,88 53.670.054,98 53.756.552,08
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.413.041,99 0,00 1.413.041,99 3.294.945,84 -242.508,36 3.052.437,48
Μετοχικό κεφάλαιο 16.204.554,00 16.204.554,00 16.204.554,00 16.204.554,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 1.039.216,85 0,00 1.039.216,85 2.589.287,14 -235.051,46 2.354.235,68
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 19.754.842,37 18.980.834,20 11.270.593,17 11.190.501,86  - Ιδιοκτήτες µητρικής 766.088,91 0,00 766.088,91 2.356.048,25 -235.051,46 2.120.996,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 35.959.396,37 35.185.388,20 27.475.147,17 27.395.055,86  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 273.127,94 0,00 273.127,94 233.238,89 0,00 233.238,89
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 337.336,84 120.140,09 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -1.810,81 0,00 -1.810,81 -2.051,13 0,00 -2.051,13
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 36.296.733,21 35.305.528,29 27.475.147,17 27.395.055,86 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.037.406,04 0,00 1.037.406,04 2.587.236,01 -235.051,46 2.352.184,55
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.693.634,88 21.368.839,16 1.693.634,88 21.368.839,16  - Ιδιοκτήτες µητρικής 771.172,96 0,00 771.172,96 2.353.997,12 -235.051,46 2.118.945,66
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.393.231,00 3.393.231,00 3.387.299,00 3.387.299,00  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 266.233,08 0,00 266.233,08 233.238,89 0,00 233.238,89
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 20.741.629,76 1.048.642,17 20.741.629,76 1.048.642,17 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0170 0,0000 0,0170 0,0881 -0,0088 0,0793
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.571.771,11 8.525.041,26 372.344,17 556.715,89
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 31.400.266,75 34.335.753,59 26.194.907,81 26.361.496,22 1.882.094,92 0,00 1.882.094,92 3.561.219,13 -206.857,19 3.354.361,94
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 67.696.999,96 69.641.281,88 53.670.054,98 53.756.552,08 ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.195,84 1.775.195,84
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 35.305.528,29 21.609.347,08 27.395.055,86 16.455.674,66 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 104.931,98 104.931,98
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 1.037.406,04 2.352.184,55 70.361,24 92.665,37 -544.089,23 0,00 -544.089,23 -453.882,38 -206.857,19 -660.739,57
∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -55.931,19 -352.903,37 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 40.171,43 0,00 40.171,43 327.716,83 -242.508,36 85.208,47

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες Σύνολο

-206.857,19

01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2010

3.473.307,99

Σύνολο Σύνολο

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

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

3.266.450,80

01.01 - 31.03.201001.01 - 31.03.2011
∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες
Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

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

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες

1.798.697,73 0,00 1.798.697,73

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

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Μαρτίου 2011

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

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού 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 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 
επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -55.931,19 -352.903,37 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 40.171,43 0,00 40.171,43 327.716,83 -242.508,36 85.208,47
Λοιπά Αποθεµατικά 9.730,07 29.092,33 9.730,07 29.092,33 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 70.361,24 0,00 70.361,24 327.716,83 -235.051,46 92.665,37
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου  - Ιδιοκτήτες µητρικής 70.361,24 0,00 70.361,24 327.716,83 -235.051,46 92.665,37
(31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα) 36.296.733,21 23.637.720,59 27.475.147,17 16.577.432,36  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 70.361,24 0,00 70.361,24 327.716,83 -235.051,46 92.665,37
 - Ιδιοκτήτες µητρικής 70.361,24 0,00 70.361,24 327.716,83 -235.051,46 92.665,37
 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0016 0,0000 0,0016 0,0123 -0,0088 0,0035
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων -460.989,62 0,00 -460.989,62 -367.011,58 -206.857,19 -573.868,77

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.413.041,99 3.294.945,85 40.171,43 327.716,83
Αποτελέσµατα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 -242.508,36 0,00 -242.508,36
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 83.397,19 87.911,14 83.099,61 86.870,80
Προβλέψεις 8.516,69 0,00 8.516,69 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 7.832,66 -2.463,68 25.007,67 0,00
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 69.916,40 0,00 -900.000,00 -958.000,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 321.378,99 174.429,44 321.378,99 176.400,79
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 70.510,03 -2.039.605,63 50.670,69 -735.651,17
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -3.206.854,67 -2.783.903,94 -209.379,39 -849.191,70
Μείον:

 Όµιλος Εταιρία Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -242.138,81 -131.884,37 -242.148,81 -133.865,72
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31.03.2011 31.03.2011 Καταβεβληµένοι φόροι -1,00 -91.199,48 0,00 0,00
α) Έσοδα 0,00 0,00 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 1.830.075,08 0,00 1.830.075,08
β) Έξοδα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.474.400,53 95.796,06 -822.683,11 -498.153,45
γ) Απαιτήσεις 775.464,91 775.464,91 Επενδυτικές δραστηριότητες
δ) Υποχρεώσεις 0,00 75.000,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -3.219,67 0,00 -3.219,67 0,00
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης: Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 900.000,00 958.000,00
   Βραχυπρόθεσµες παροχές διευθυντικών στελεχών 81.121,71 81.121,71 Aγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 1.574,00 0,00 1.574,00 0,00
   Αµοιβές εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 177.184,25 116.694,25 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -40.443,18 0,00 -40.443,18
   Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.645,67 -40.443,18 898.354,33 917.556,82
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 3.271,16 87.899,02 3.271,16 87.899,02

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -64.718,04 0,00 -64.718,04 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -55.931,00 -352.903,37 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -560.850,61 0,00 -560.850,61
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -117.377,88 -825.854,96 -61.446,88 -472.951,59
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.593.424,07 -770.502,08 14.224,34 -53.548,22
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.105.888,17 2.726.890,79 92.222,31 474.412,76

Μοσχάτο, 30 Μαΐου 2011

01.01 - 
31.03.2010

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 

31.03.2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
01.01 - 

31.03.2011

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

01.01 - 
31.03.2011

1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους Κεφάλαιο, καθώς και η
µέθοδος ενσωµάτωσης στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 - 31.03.2011, παρατίθενται αναλυτικά
στη σηµείωση 5 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2010. 3.
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας. 4. ∆εν 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 €
37.299,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η εταιρεία για αποζηµίωση προσωπικού .Η µητρική εταιρία «Centric Πολυµέσα ΑΕ»,
δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008-2010, λόγω συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών. Η
∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν πρόσθετοι φόροι σε πιθανό µελλοντικό φορολογικό έλεγχο από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Επίσης, για τις
άλλες εταιρίες του Οµίλου δεν πιθανολογείται ότι θα έχουν πρόσθετους φόρους πέρα από τον εταιρικό φόρο. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της
Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 8 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 € -
1.810,81 και € -2.051,13 για την προηγούµενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31η Μαρτίου 2011
ανέρχεται σε 21 άτοµα για τον Όµιλο και 16 άτοµα για την Εταιρία. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου
ανερχόταν σε 22 άτοµα και για την Εταιρία σε 17 άτοµα. 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά
στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 3.219,67 για την Εταιρία και για τον Όµιλο. 9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε τον µέσο σταθµισµένο
αριθµό κοινών µετοχών. 10. Στις 25/5/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών (µε την υπ’ αριθµόν Κ2-4770) το από 10/5/2011 πρακτικό
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιήθηκε η κατά είκοσι εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες δεκαέξι ευρώ και δεκαέξι λεπτά (20.200.016,16)
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω µετατροπής 404 οµολογιών σε µετοχές µε τιµή µετατροπής τριάντα έξι λεπτά (0,36) ανά µετοχή, µε
την έκδοση πενήντα έξι εκατοµµυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (56.111.156) νέων ονοµαστικών µετοχών, αξίας µετατροπής εκάστης
µετοχής 0,36 ευρώ και ονοµαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτά (0,36) του ευρώ. 11. Η Εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κατέχει
854.123 ίδιες µετοχές µε µέση τιµή € 2,0106 συνολικής αξίας € 1.717.306,74, ποσό το οποίο έχει µειώσει την Καθαρή θέση της Εταιρίας και του
Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 31.03.2011 ανέρχονταν σε ποσό € 333.107,97. 12. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη
της οικονοµικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ροδόλφος Οντόνι

ΑΡ. ∆ΙΑΒ. ΑΑ 3653858
Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ

Ιωάννης Καποδίστριας 
Α∆Τ Χ 575555

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια
Μαρία Αρβανίτη

Α∆Τ Τ 060044 - Αρ. Αδείας 8235 Α' Τάξης


