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Σύμφωνα με την Aπόφαση 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 ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.shh.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των εξαμηνιαίων
οικονομικών καταστάσεων:
29 Αυγούστου 2011
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Τριαντάφυλλος Κωτσαλάς (ΑΜ/ΣΟΕΛ 21361)
Ελεγκτική εταιρία:
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 111)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Σύμφωνη Γνώμη - Θέμα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-31.394.239,23
-740.944,44 -25.129.110,29
371.826,57
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
2.888.624,52 3.135.600,17
38.319,30
37.818,82
Προβλέψεις
268.770,12
510.811,42
242.257,30
34.298,36
Συναλλαγματικές διαφορές
-141.800,05
250.123,24
0,00
0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
30.105.860,71
755.969,04 25.344.144,74
425.599,97
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.005.665,50
994.055,21
295.721,01
237.224,21
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
13.902,75
10.297,60
0,00
0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-195.661,15
-590.164,59
-668.598,85
-102.129,91
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
92.079,72 1.115.836,73
798.935,51
136.994,14
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -556.967,08
-832.082,29
-176.852,32
-237.224,21
Καταβεβλημένοι φόροι
-79.589,91
-105.904,24
-76.809,47
47.387,47
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
2.006.645,90 4.503.597,85
668.006,93
951.795,42
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-286.857,00
0,00
0,00
0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-293.029,30
-886.826,07
-255.708,40
-54.530,98
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων παγίων στοιχείων
10.020,00
10.000,00
10.020,00
10.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες
16.278,26
15.472,69
97,73
294,01
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
0,00
0,00
0,00
0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-553.588,04
-861.353,38
-245.590,67
-44.236,97
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
55.501,89
0,00
0,00
0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
0,00
0,00
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
-2.539.330,61 -3.371.220,48
-180.000,00
-900.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
0,00
0,00
0,00
Μερίσματα πληρωθέντα
-34.608,97
0,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-2.518.437,69 -3.371.220,48
-180.000,00
-900.000,00
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
-1.065.379,83
271.023,99
242.416,26
7.558,45
================= ================== ================== ==================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
3.323.645,13 2.523.005,14
453.880,34
326.049,55
================= ================== ================== ==================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου
2.258.265,30 2.794.029,13
696.296,60
333.608,00
================= ================== ================== ==================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30.06.2011
31.12.2010
30.06.2011
31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
60.379.237,55 67.082.517,10 5.344.507,64 5.444.635,87
Επενδύσεις σε ακίνητα
48.676.045,83 48.409.404,70 35.141.499,76 34.885.706,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
1.987,89
2.649,20
0,00
0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
12.804.011,50 12.927.764,12 23.949.088,40 24.177.970,00
Αποθέματα
58.880,13
72.782,88
0,00
0,00
Απαιτήσεις από πελάτες
726.579,28
512.794,03
236.043,56
165.516,46
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6.169.562,81 8.141.270,44 7.358.990,45 6.637.088,69
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
3.977.572,62 4.017.298,87 3.263.790,53 3.303.516,78
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
132.793.877,61 141.166.481,34 75.293.920,34 74.614.433,80
================= ================== ================== ==================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
51.083.993,00 51.083.993,00 51.083.993,00 51.083.993,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
-14.924.368,87 -12.122.449,43 -1.696.308,89 -1.688.246,07
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 36.159.624,13 38.961.543,57 49.387.684,11 49.395.746,93
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
16.459.583,10 17.466.347,21
0,00
0,00
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
52.619.207,23 56.427.890,78 49.387.684,11 49.395.746,93
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
24.956.512,69 31.726.055,77 9.456.054,31 9.623.748,78
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.262.123,98 10.153.262,44 5.587.681,65 5.359.505,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
37.949.530,81 35.115.987,28 7.610.000,00 7.610.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.006.502,90 7.743.285,07 3.252.500,27 2.625.432,39
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
80.174.670,38 84.738.590,56 25.906.236,23 25.218.686,87
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
132.793.877,61 141.166.481,34 75.293.920,34 74.614.433,80
================= ================== ================== ==================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
30.06.2011
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα )
56.427.890,78 67.721.606,61 49.395.746,93 61.379.777,73
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-3.508.180,20 4.218.123,23
-8.062,82
242.051,92
Μερίσματα πληρωθέντα
-300.503,35
0,00
0,00
0,00
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2011 και 30.06.2010 αντίστοιχα)
52.619.207,23 71.939.729,84 49.387.684,11 61.621.829,65
================= ================== ================== ==================
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.04-30.06.2011 01.04-30.06.2010 01.01-30.06.2011 01.01-30.06.2010 01.04-30.06.2011 01.04-30.06.2010
Κύκλος Εργασιών
7.808.640,53
9.350.726,00
3.806.281,70
4.722.096,84
2.629.076,71
2.726.514,71
1.286.428,13
1.382.662,41
Μικτά κέρδη
3.723.395,54
4.793.432,01
1.710.117,25
2.231.917,95
1.366.308,13
1.639.910,48
673.639,17
771.105,65
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-302.296,64
1.008.833,17
-544.985,44
129.612,38
510.755,46
1.034.650,75
129.139,92
497.799,16
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-31.394.239,23
-740.944,44
-31.110.872,58
-1.373.202,48
-25.129.110,29
371.826,57 -25.364.420,53
-296.999,59
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)
-31.478.509,14
-926.279,06
-31.120.286,36
-1.480.154,61
-25.249.789,99
263.252,78 -25.424.959,96
-359.594,31
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-31.228.165,77
-1.186.763,57
-30.931.531,13
-1.579.635,13
-25.249.789,99
263.252,78 -25.424.959,96
-359.594,31
-Δικαιώματα μειοψηφίας
-250.343,37
260.484,51
-188.755,23
99.480,52
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
27.970.328,94
5.144.402,29
29.490.578,39
3.276.615,65
25.241.727,17
-21.200,86
25.097.727,17
359.610,76
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
-3.508.180,20
4.218.123,23
-1.629.707,97
1.796.461,04
-8.062,82
242.051,92
-327.232,79
16,45
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-2.536.025,06
2.402.945,66
-1.258.075,41
142.287,46
-8.062,82
242.051,92
-327.232,79
16,45
-Δικαιώματα μειοψηφίας
-972.155,14
1.815.177,57
-371.632,56
1.654.173,58
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
-0,6113
-0,0232
-0,6055
-0,0309
-0,4943
0,0052
-0,4977
-0,0070
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων
2.586.327,88
4.144.433,34
863.969,41
1.744.508,69
549.074,76
1.072.469,57
147.423,26
516.681,35

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων στο εξωτερικό €-2.351.360,99, β) αποτίμηση της συγγενούς εταιρίας
1. Η Εταιρία και ο Όμιλος εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2005 και έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές
NORTEC MULTIMEDIA ποσό €320.000,00, γ) αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση 1)
που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ F.H.L.ποσό €-55.868,31 και 2) αποτίμηση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε. €36.278,06, γ) μεταφορά της
2. Το θέμα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στην επεξηγηματική Σημείωση 6.30, στην οποία γίνεται αναφορά στο
απομείωσης της αξίας κτήσης από τα λοιπά αποθεματικά στα αποτελέσματα της περιόδου για τις θυγατρικές ARCADIA ΑΒΕΕ
γεγονός ότι ο Όμιλος κατά τη λήξη της κλειόμενης αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας η επιτυχής διαχείριση του
ποσό €26.987.237,33 και ARCADIA AUDIOVISUAL ΑΒΕΕ ποσό €2.688.041,45 και για τις συγγενείς εταιρίες AMAKON KEK
οποίου κρίνεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητάς του στο μέλλον.
ποσό €108.909,39 και AMAKON EQI ποσό €180.266,34, δ) μεταβολή % σε θυγατρικές €56.825,67 και ε) αποτέλεσμα
3. Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως, ο Όμιλος δεν πληρούσε το
περιόδου €-31.478.509,14.
σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από τις ως άνω αναφερόμενες τραπεζικές συμβάσεις. Κατά
9. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Η συγγενής NORTEC AE κατέχει την 30/06/2011 13.200 μετοχές της μητρικής με συνολική
συνέπεια, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην
αξία κτήσης 373.798,50 €.
ανακατάταξη δανείων, ποσού € 20.905.277 (2010: € 17.657.277) και € 7.250.000 (2010: € 7.250.000) αντίστοιχα, από
10.Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη και εγγυήσεις τα οποία
τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις" στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες
αναλύονται στη σημείωση 6.26 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
δανειακές συμβάσεις" δεδομένου ότι κατά την 30/6/2011 δεν πληρούνταν οι σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις και
11.Στην σημείωση υπ’ αριθμό 6.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά
παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις
χρήσεων της Εταιρίας και των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
δανειακές υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την
12.Στην σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή της επωνυμίας και
επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και με σκοπό την
της χώρας της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών και τη μέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.
καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
4. Στην σημείωση υπ’αριθμόν 6.27 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις επίδικες ή υπό
Στην ίδια σημείωση αναφέρεται και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις
διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρίας.
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
5. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
13.Ακολούθως παρουσιάζονται οι μεταβολές της δομής του Ομίλου (νέες εταιρίες, αλλαγή ποσοστού και μεθόδου ενοποίησης
ανέρχονται σε 0,00 € για την Εταιρία και σε 1.127.743,24 € για τον Όμιλο β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται
και μη ενοποίησης εταιριών) σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης
σε 406.000,00 € για την Εταιρία και σε 1.081.000,00 € για τον Όμιλο γ) λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 € για την
χρήσης . Στην σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των
Εταιρία και για τον Όμιλο.
εν λόγω μεταβολών.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2011 ήταν στην Εταιρία 16 (την 30/06/2010 ήταν 17) και στον Όμιλο
Τρέχουσα
Προηγούμενη Αντίστοιχη περίοδος
Σύντομη επεξήγηση
42 (30/06/2010 ήταν 51).
Περίοδος
Χρήση
προηγούμενης
λόγου
7. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
χρήσης
έναρξης/παύσης
και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους
Επωνυμία
30/06/2011
31/12/2010
30/06/2010
ενσωμάτωσης
με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
Καθαρή Θέση
Διαγραφή εταιρίας λόγω ένταξης
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΟΥΡΒΑ Α.Ε.
Άμεσα 29,42%
σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
α) Έσοδα
205.849,85
10.784,00
Καθαρή Θέση
Πώληση συμμετοχής
β) Έξοδα
10.514,94
337,05
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΕ
Έμμεσα 35,00%
εντός του 2010
γ) Απαιτήσεις
6.607.425,63
6.341.315,49
Πτώχευση εταιρίας με
δ) Υποχρεώσεις
1.495.255,40
1.459.971,20
Καθαρή Θέση
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
απόφαση του Πολυμελούς
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
522.884,05
151.154,81
Άμεσα 30,00%
Πρωτοδικείου Αθηνών
στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
10.000,00
10.000,00
Ολική Ενοποίηση
Λύση εταιρίας
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ΝΕΦΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Έμμεσα 85,79%
εντός του 2010
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Αύξηση
8. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -8.062,82 για την εταιρία αναλύεται ως εξής: α) αποτίμηση της
NEDA INTERNATIONAL SA
Έμμεση 74,51%
Έμμεση 71,72%
Έμμεση 71,72%
έμμεσης συμμετοχής
συγγενούς εταιρίας NORTEC MULTIMEDIA ποσό €144.000,00, β) αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων
προς πώληση 1) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ F.H.L.ποσό €-55.868,31 και 2) αποτίμηση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε. €36.278,06, γ)
14. Η από 17/6/2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ενέκρινε τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των
μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα λοιπά αποθεματικά στα αποτελέσματα της περιόδου για τις θυγατρικές
θυγατρικών εταιρειών «Κοινότητα Α.Ε.Ξ.Τ.Ε», «Τρόπαια Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών»,
ARCADIA ΑΒΕΕ ποσό €24.246.093,41 και ARCADIA AUDIOVISUAL ΑΒΕΕ ποσό €582.048,28 και για τις συγγενείς εταιρίες
«Arcadia ABEE» και «S.C. Arcadian Properties S.R.L» με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων τους, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της
AMAKON KEK ποσό €108.909,39 και AMAKON EQI ποσό €180.266,34 και δ) αποτέλεσμα περιόδου €-25.249.789,99.
Εταιρίας. Έτσι στις 19/7/11 η εταιρία Κοινότητα ΑΕΞΤΕ πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 2.590.000€
Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους €-3.508.180,20 για τον όμιλο αναλύεται ως εξής α) συναλλαγματικές
υποχρεώσεων και η Τρόπαια ΑΕ πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση €29.000.
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