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Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 28 Μαίου 2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 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

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1,998,357.51 2,030,997.27 1,996,357.27 2,028,867.49

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30,018,052.13 30,066,423.60 1,506,254.25 1,554,547.93

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9,968,366.55 10,020,987.08 32,764,732.64 32,853,764.28 Κύκλος εργασιών 137,748,392.00 160,159,077.38 0.00 0.00

Απαιτήσεις από πελάτες 7,574,872.85 6,217,863.34 1,444,209.66 1,468,359.06 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2,681,278.00 3,841,378.38 0.00 0.00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2,287,648.23 2,545,031.71 1,472,396.35 1,352,648.38 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51,847,297.27 50,881,303.00 39,183,950.17 39,258,187.14 επενδυτικών αποτελεσμάτων 1,447,560.33 1,798,697.73 -319,355.34 -544,089.23

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1,477,342.29 1,413,041.99 56,906.26 40,171.43

Μετοχικό κεφάλαιο 36,404,570.16 36,404,570.16 36,404,570.16 36,404,570.16 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 1,164,810.17 1,039,216.85 36,921.46 70,361.24

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6,935,847.09 5,886,600.89 -1,444,893.83 -1,481,815.29  - Ιδιοκτήτες μητρικής 1,044,471.79 766,088.91 36,921.46 70,361.24

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 43,340,417.25 42,291,171.05 34,959,676.33 34,922,754.87  - Δικαιώματα μειοψηφίας 120,338.38 273,127.94 0.00 0.00

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 254,096.79 342,523.26 0.00 0.00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 4,774.41 -1,810.81 0.00 0.00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 43,594,514.04 42,633,694.31 34,959,676.33 34,922,754.87 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1,169,584.58 1,037,406.04 36,921.46 70,361.24

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,576,642.21 1,595,874.90 1,576,642.21 1,595,874.90  - Ιδιοκτήτες μητρικής 1,044,471.79 771,172.96 36,921.46 70,361.24

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,834,204.14 1,815,772.54 1,834,204.14 1,815,151.54  - Δικαιώματα μειοψηφίας 125,112.79 266,233.08 0.00 0.00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 68,872.18 70,543.64 68,872.18 70,543.64 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0.0103 0.0170 0.0004 0.0016

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,773,064.71 4,765,417.62 744,555.31 853,862.19 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 8,252,783.24 8,247,608.70 4,224,273.84 4,335,432.27 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1,529,920.30 1,882,094.92 -237,230.30 -460,989.62

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 51,847,297.27 50,881,303.00 39,183,950.17 39,258,187.14

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 1,169,584.58 1,037,406.04 36,921.46 70,361.24

Διανεμηθέντα  μερίσματα -208,764.85 -55,931.19 0.00 0.00

Λοιπά Αποθεματικά 0.00 9,730.07 0.00 9,730.07

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 

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

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1,477,342.28 1,413,041.99 56,906.26 40,171.43

Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0.00 0.00 0.00 0.00

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 82,359.97 83,397.19 82,125.04 83,099.61

Προβλέψεις 30,652.53 8,516.69 30,652.53 8,516.69

Συναλλαγματικές διαφορές 5,087.72 7,832.66 0.00 25,007.67

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, -

κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -42,837.11 69,916.40 -389,276.00 -900,000.00

 Όμιλος Εταιρία Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13,014.40 321,378.99 13,014.40 321,378.99

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2012 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

α) Έσοδα 0.00 0.00 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

β) Έξοδα 0.00 0.00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2,532,560.40 70,510.03 -41,362.33 50,670.69

γ) Απαιτήσεις 111,533.55 111,533.55 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 831,695.45 -3,206,854.67 -98,891.62 -209,379.39

δ) Υποχρεώσεις 0.00 50,759.61 Μείον:

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -13,014.40 -242,138.81 -13,014.40 -242,148.81

   Βραχυπρόθεσμες παροχές διευθυντικών στελεχών 68,330.71 53,923.71 Καταβεβλημένοι φόροι -27,691.26 -1.00 -27,691.26 0.00

   Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 0.00 0.00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α) -175,950.82 -1,474,400.53 -387,537.38 -822,683.11

   Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 0.00 0.00 Επενδυτικές δραστηριότητες

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Διοίκησης 716,755.82 716,755.82 Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -1,321.14 -3,219.67 -1,321.14 -3,219.67

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη Διοίκησης 0.00 0.00 Μερίσματα εισπραχθέντα 0.00 0.00 380,000.00 900,000.00

Aγορά άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων 89,031.64 1,574.00 89,031.64 1,574.00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) 87,710.50 -1,645.67 467,710.50 898,354.33

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 42,423.81 3,271.16 42,423.81 3,271.16

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -63,327.96 -64,718.04 -63,327.96 -64,718.04

Μερίσματα πληρωθέντα -208,765.00 -55,931.00 0.00 0.00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) -229,669.15 -117,377.88 -20,904.15 -61,446.88

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά

διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -317,909.48 -1,593,424.08 59,268.97 14,224.34

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1,230,112.20 2,699,312.24 38,650.87 77,997.97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 912,202.72 1,105,888.17 97,919.84 92,222.31

Μοσχάτο, 28 Μαΐου 2012

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.

Διεύθυνση διαδικτύου :

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

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

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

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 - 31.03.2012, παρατίθενται 
αναλυτικά στη σημείωση 5 των επεξηγηματικών σημειώσεων. 2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές  λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων 
της 31.12.2011. 3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας. 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 € 40.897,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η Εταιρία για αποζημίωση προσωπικού. Δεν έχει διενεργηθεί 
πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για την ανέλεγκτη χρήση 2010 της μητρικής εταιρίας «Centric Πολυμέσα ΑΕ» και τις λοιπές εταιρίες 
του ομίλου, για τους λόγους που παρατίθενται στη σημείωση 11 των επεξηγηματικών σημειώσεων. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της 
Εταιρίας και των εταιριών 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 € 4.774,41 και € -1.810,81 για την προηγούμενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η 
Μαρτίου 2012 ανέρχεται σε 19 άτομα για τον Όμιλο και 15 άτομα για την Εταιρία. Την προηγούμενη χρήση ο αριθμός απασχολούμενου 
προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 19 άτομα και για την Εταιρία σε 14 άτομα.  8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε 
ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 1.321,14 για την Εταιρία και για τον Όμιλο. 9. Τα κέρδη ανά μετοχή 
υπολογίσθηκαν με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών. 10. Για την καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών 
καταστάσεων, η Εταιρία προέβη κατά την προηγούμενη χρήση σε ανακατάταξη κονδυλίων των καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης της 
31/3/2011, αναφορικά με τα ποσά των δανείων που έχουν χορηγηθεί στο προσωπικό, τα μέλη του ΔΣ και τους συνεργάτες της Εταιρίας δυνάμει 
της από 29/12/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και της από 1/7/2009 απόφασης του ΔΣ της, για την άσκηση 
δικαιωμάτων προαίρεσης, των απαιτήσεων από παρακρατούμενους φόρους και τις χρηματικές διευκολύνσεις προς το προσωπικό. Λόγω του 
παραπάνω γεγονότος, ποσό 2.214.248,31 € (για την 31/3/2011), μεταφέρθηκε από το κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» 
στο κονδύλι «Προκαταβολές», το οποίο μετονομάστηκε σε «Προκαταβολές και λοιπά χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Η ανακατάταξη αυτή δεν 
επηρέασε τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής, για τη συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη 
σημείωση 2.4 των επεξηγηματικών σημειώσεων. 11. 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: 

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 

ΑΔΤ Τ 060044 - Αρ. Αδείας 8235 Α' Τάξης 
 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά 
στοιχεία του Ομίλου. 12. 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.  
13. Με την από 2/4/2012 απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας της σε 
«Centric Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «Centric A.E.». Στην Αγγλική γλώσσα αντίστοιχα η επωνυμία της εταιρείας 
μετατρέπεται σε «Centric Holdings S.A.» με διακριτικό τίτλο «Centric S.A.» 

http://www.centric.gr/


 




