
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Νόµιµος ελεγκτής : Ευάγγελος Παγώνης
www.centric.gr Ελεγκτική εταιρία : Baker Tilly Hellas AE

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 29 Αυγούστου 2011 Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.097.058,18 2.163.320,44 2.094.758,03 2.160.564,70 Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30.163.920,58 30.256.295,50 1.652.882,27 1.744.353,44 δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 23.138.802,65 23.564.786,26 46.004.238,79 46.006.121,94 Κύκλος εργασιών 289.554.943,41 0,00 289.554.943,41 360.300.737,08 2.648.708,14 362.949.445,22
Απαιτήσεις από πελάτες 7.698.527,46 8.525.046,83 1.515.411,51 1.466.158,25 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 6.645.293,41 0,00 6.645.293,41 8.564.389,36 94.844,60 8.659.233,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.726.890,52 5.131.832,85 2.644.682,46 2.379.353,75 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 66.825.199,39 69.641.281,88 53.911.973,06 53.756.552,08 επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.498.341,03 0,00 1.498.341,03 5.534.743,54 -600.570,73 4.934.172,81
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 803.416,59 0,00 803.416,59 5.131.658,05 -670.665,45 4.460.992,60
Μετοχικό κεφάλαιο 36.404.570,16 16.204.554,00 36.404.570,16 16.204.554,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 140.206,86 0,00 140.206,86 3.971.764,00 -639.618,02 3.332.145,98
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 18.684.594,50 18.980.834,20 11.222.224,83 11.190.501,86  - Ιδιοκτήτες µητρικής -215.976,73 0,00 -215.976,73 3.671.260,61 -639.618,02 3.031.642,59
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 55.089.164,66 35.185.388,20 47.626.794,99 27.395.055,86  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 356.183,59 0,00 356.183,59 300.503,39 0,00 300.503,39
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 412.892,49 120.140,09 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -2.822,08 0,00 -2.822,08 -12.174,96 0,00 -12.174,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 55.502.057,15 35.305.528,29 47.626.794,99 27.395.055,86 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 137.384,78 0,00 137.384,78 3.959.589,04 -639.618,02 3.319.971,02
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.630.371,69 21.368.839,16 1.630.371,69 21.368.839,16  - Ιδιοκτήτες µητρικής -211.903,95 0,00 -211.903,95 3.659.085,65 -639.618,02 3.019.467,63

(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.

∆ιεύθυνση διαδικτύου :

ΣύνολοΣύνολο

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 30η Ιουνίου 2011

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

01.01 - 30.06.201001.01 - 30.06.2011

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.454.391,59 3.393.231,00 3.453.423,59 3.387.299,00  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 349.288,73 0,00 349.288,73 300.503,39 0,00 300.503,39
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 554.623,42 1.048.642,17 554.623,42 1.048.642,17 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.683.755,54 8.525.041,26 646.759,37 556.715,89 µετοχή - βασικά (σε €) -0,0018 0,0000 -0,0018 0,1372 -0,0239 0,1133
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11.323.142,24 34.335.753,59 6.285.178,07 26.361.496,22 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 66.825.199,38 69.641.281,88 53.911.973,06 53.756.552,08 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.665.752,54 0,00 1.665.752,54 5.700.758,89 -600.570,73 5.100.188,16

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

Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
01.01- 01.01- 01.01- 01.01- δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες

Λειτουργικές δραστηριότητες 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 Κύκλος εργασιών 129.395.866,04 0,00 129.395.866,04 165.250.468,07 873.512,30 166.123.980,37
Αποτελέσµατα προ φόρων Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.803.915,04 0,00 2.803.915,04 3.751.917,03 -10.087,38 3.741.829,65
 (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 803.416,59 5.131.658,05 273.898,60 138.907,55 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
Αποτελέσµατα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 -670.665,45 0,00 -670.665,45 επενδυτικών αποτελεσµάτων -300.356,70 0,00 -300.356,70 2.061.435,56 -393.713,54 1.667.722,02
Πλέον/µείον προσαρµογές για: Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων -609.625,40 0,00 -609.625,40 1.836.712,21 -428.157,09 1.408.555,12
Αποσβέσεις 167.411,51 166.015,35 166.824,70 163.891,80 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -899.009,99 0,00 -899.009,99 1.382.476,86 -404.566,56 977.910,30
Προβλέψεις 61.990,81 0,00 61.990,81 0,00  - Ιδιοκτήτες µητρικής -982.065,64 0,00 -982.065,64 1.315.212,36 -404.566,56 910.645,80
Συναλλαγµατικές διαφορές -62.759,85 22.912,61 22,01 0,00  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 83.055,66 0,00 83.055,66 67.264,50 0,00 67.264,50
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 9.352,88 0,00 9.352,88 -10.123,83 0,00 -10.123,83
και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 435.369,66 0,00 -1.929.289,79 -1.472.255,84 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -889.657,11 0,00 -889.657,11 1.372.353,03 -404.566,56 967.786,47
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 567.417,93 399.080,57 567.417,93 401.092,53  - Ιδιοκτήτες µητρικής -3.231.371,58 0,00 -3.231.371,58 1.305.088,53 -404.566,56 900.521,97
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.341.714,47 0,00 2.341.714,47 67.264,50 0,00 67.264,50
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: µετοχή - βασικά (σε €) -0,0081 0,0000 -0,0081 0,0492 -0,0151 0,0340
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 317.508,79 -5.558.828,43 -405.335,07 -1.506.580,88 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.526.716,68 -330.179,45 -22.764,53 -139.858,20 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -216.342,38 0,00 -216.342,38 2.139.539,76 -393.713,54 1.745.826,22
Μείον: ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -567.409,93 -351.928,46 -567.417,93 -351.947,46
Καταβεβληµένοι φόροι -1.597.267,34 -1.555.834,19 0,00 0,00 Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 1.479.409,62 0,00 1.479.409,62 δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 2.648.708,14 2.648.708,14
δραστηριότητες (α) -1.401.038,51 -1.268.359,79 -1.854.653,27 -1.958.006,33 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 94.844,60 94.844,60

Σύνολο
01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2010

Σύνολο Σύνολο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2010

Σύνολο

δραστηριότητες (α) -1.401.038,51 -1.268.359,79 -1.854.653,27 -1.958.006,33 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 94.844,60 94.844,60
Επενδυτικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων -37.117,79 0,00 -37.117,79 0,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.135.010,14 0,00 -1.135.010,14 -932.255,76 -600.570,73 -1.532.826,49
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 1.929.289,79 1.472.255,84 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 273.898,60 0,00 273.898,60 138.907,55 -670.665,45 -531.757,90
Aγορά άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -3.742,00 0,00 -3.742,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 109.163,86 0,00 109.163,86 138.907,55 -639.618,02 -500.710,47
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 -49.889,91 0,00 -49.889,91  - Ιδιοκτήτες µητρικής 109.163,86 0,00 109.163,86 138.907,55 -639.618,02 -500.710,47
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
δραστηριότητες (β) -40.859,79 -49.889,91 1.888.430,00 1.422.365,93 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 109.163,86 0,00 109.163,86 138.907,55 -639.618,02 -500.710,47
Εξοφλήσεις δανείων 32.247,98 28.878,25 32.247,98 28.878,25  - Ιδιοκτήτες µητρικής 109.163,86 0,00 109.163,86 138.907,55 -639.618,02 -500.710,47
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
µισθώσεις (χρεολύσια) -64.718,04 0,00 -64.718,04 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά
Αγορά ιδίων µετοχών -9.800,00 0,00 -9.800,00 0,00 µετοχή - βασικά (σε €) 0,0009 0,0000 0,0009 0,0052 -0,0239 -0,0187
Μερίσµατα πληρωθέντα -63.431,19 -361.821,15 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 98.125,94 0,00 98.125,94 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -968.185,44 0,00 -968.185,44 -768.363,96 -600.570,73 -1.368.934,69
Σύνολο εισροών / (εκροών) από ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -105.701,25 -234.816,96 -42.270,06 127.004,19
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες Συνεχιζόµενες ∆ιακοπείσες
και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -1.547.599,55 -1.553.066,66 -8.493,33 -408.636,21 δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.699.312,24 3.497.392,88 77.997,97 527.960,98 Κύκλος εργασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 873.512,30 873.512,30
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.151.712,69 1.944.326,22 69.504,64 119.324,77 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.087,38 -10.087,38

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -590.920,91 0,00 -590.920,91 -478.373,38 -393.713,54 -872.086,92

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 233.727,17 0,00 233.727,17 -188.809,28 -428.157,09 -616.966,37
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 38.802,62 0,00 38.802,62 -188.809,28 -404.566,56 -593.375,84
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 35.305.528,29 21.609.347,08 27.395.055,86 16.455.674,66  - Ιδιοκτήτες µητρικής 38.802,62 0,00 38.802,62 -188.809,28 -404.566,56 -593.375,84
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
φόρους (συνεχιζόµενες & διακοπείσες δραστ/τητες) 137.384,78 3.319.971,02 109.163,86 -500.710,47 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 20.200.016,16 0,00 20.200.016,16 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 38.802,62 0,00 38.802,62 -188.809,28 -404.566,56 -593.375,84
∆ιανεµηθέντα  µερίσµατα -63.431,19 -421.510,27 0,00 -59.689,12  - Ιδιοκτήτες µητρικής 38.802,62 0,00 38.802,62 -188.809,28 -404.566,56 -593.375,84
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών -9.800,00 0,00 -9.800,00 0,00  - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά Αποθεµατικά -67.640,89 36.676,35 -67.640,89 36.676,35 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά

Σύνολο Σύνολο

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

01.04 - 30.06.2011 01.04 - 30.06.2010

Λοιπά Αποθεµατικά -67.640,89 36.676,35 -67.640,89 36.676,35 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά
Επιδράσεις από µεταβολές θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 0,00 µετοχή - βασικά (σε €) 0,0003 0,0000 0,0003 -0,0071 -0,0151 -0,0222
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
 (30.06.2011 και 30.06.2010 αντίστοιχα) 55.502.057,15 24.544.484,19 47.626.794,99 15.931.951,42 αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -507.195,82 0,00 -507.195,82 -401.352,38 -393.713,54 -795.065,92

Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία Όµιλος Εταιρεία
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01.01 - 30.06.2011 01.01 - 30.06.2011 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01.01-30.06.2011 0/1/1900 Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2011
α) Έσοδα 0,00 0,00 ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης:    στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 771.334,95 771.334,95
β) Έξοδα 0,00 0,00    Βραχυπρόθεσµες παροχές διευθυντικών στελεχών 159.221,85 159.221,85    ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆ιοίκησης 0,00 0,00
γ) Απαιτήσεις 112.033,55 112.033,55    Αµοιβές εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 340.819,75 198.321,75
δ) Υποχρεώσεις 0,00 75.000,00    Αµοιβές µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 0,00 0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μοσχάτο, 29 Αυγούστου 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 - 30.06.2011, 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 € 44.314,00 αφορά την σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η Εταιρία για αποζηµίωση προσωπικού .∆εν έχει διενεργήθεί πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους για τις ανέλεγκτες χρήσεις της µητρικής εταιρίας «Centric Πολυµέσα ΑΕ» και τις λοπές εταιρίες του οµίλου, για τους
λόγους που παρατίθενται στην σηµείωση 11 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Οµίλου παρατίθενται στην 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 € -2.822,08 και € -12.174,96 για την προηγούµενη περίοδο, αντίστοιχα. 7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30η Ιουνίου 2011 ανέρχεται σε 20 άτοµα για τον Όµιλο και 15 άτοµα για την Εταιρία. Την προηγούµενη χρήση ο αριθµός
απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου ανερχόταν σε 21 άτοµα και για την Εταιρία σε 16 άτοµα. 8. Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι καθαρές επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 9.546,92 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. 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

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου. 12. Η Εταιρία κατά την διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προέβη σε αγορά 30.000 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας 9.800,00 €. Κατά την 30.06.2011 η Εταιρία κατέχει 884.123 ίδιες
µετοχές µε µέση τιµή € 1,9535 συνολικής αξίας € 1.727.106,74, ποσό το οποίο έχει µειώσει την καθαρή θέση της Εταιρίας και του Οµίλου. Η εύλογη αξία αυτών την 30.06.2011 ανέρχονταν σε ποσό € 274.078,13. 13.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του στις 15.3.2011 αποφάσισε την αναστολή της άσκησης της
δραστηριότητας της Εταιρίας του εµπορίου και διανοµής προϊόντων ψηφιακού περιεχοµένου. Η διαδικασία τροποποίησης του τρόπου δραστηριοποίησης της Εταιρίας στον τοµέα εµπορίας πολυµέσων και έµµεσης πλέον δραστηριοποίησης µέσω της συµµετοχής αυτής σε άλλες εταιρίες είχε αποφασιστεί κατά την από 17.2.2010 συνεδρίαση
του ∆Σ της Εταιρίας και ολοκληρωνόταν σταδιακά. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ως διακοπείσα δραστηριότητα. 14. . 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 ∆Σ 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 ∆Σ 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 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 και την προηγούµενη ετήσια οικονοµική χρήση. Σχετική ανάλυση παρατίθεται στη σηµείωση 2.4 των επεξηγηµατικώνσηµειώσεων.


