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

OMIΛOΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 61.405.223,36 67.082.517,10 5.326.945,92 5.444.635,87
Επενδύσεις σε ακίνητα 49.174.496,16 48.409.404,70 35.656.505,56 34.885.706,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.659,79 2.649,20 0,00 0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.053.734,14 12.927.764,12 23.935.397,23 24.177.970,00
Αποθέματα 76.311,55 72.782,88 0,00 0,00
Απαιτήσεις από πελάτες 766.116,87 512.794,03 321.131,80 165.516,46
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.968.231,44 8.141.270,44 4.385.702,33 6.637.088,69
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση 10.616.142,25 4.017.298,87 3.263.790,53 3.303.516,78---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 136.061.915,56 141.166.481,34 72.889.473,37 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 -12.234.633,57 -12.122.449,43 -3.808.753,90 -1.688.246,07---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 38.849.359,43 38.961.543,57 47.275.239,10 49.395.746,93
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 17.000.161,86 17.466.347,21 0,00 0,00---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 55.849.521,29 56.427.890,78 47.275.239,10 49.395.746,93
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 24.929.976,64 31.726.055,77 9.372.207,07 9.623.748,78
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.282.899,89 10.153.262,44 5.644.671,94 5.359.505,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 37.911.372,11 35.115.987,28 7.420.000,00 7.610.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.088.145,63 7.743.285,07 3.177.355,26 2.625.432,39
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 80.212.394,27 84.738.590,56 25.614.234,27 25.218.686,87---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 136.061.915,56 141.166.481,34 72.889.473,37 74.614.433,80================= ================== ================== ==================

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

OMIΛOΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

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 -277.866,14 561.847,62 -2.120.507,83 408.889,37
Μερίσματα πληρωθέντα -300.503,35 0,00 0,00 0,00---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2011 και 30.09.2010 αντίστοιχα) 55.849.521,29 68.283.454,23 47.275.239,10 61.788.667,10================= ================== ================== ==================

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13493/06/Β/86/13

12ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -66.827.094,87 529.770,65 -61.194.580,39 878.864,96
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 4.316.340,73 4.696.896,66 56.195,75 55.713,23
Προβλέψεις -44.873,75 255.024,27 -10.024,81 286.783,24
Συναλλαγματικές διαφορές -41.403,68 30.290,35 0,00 0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας 64.557.103,01 -117.640,18 61.521.429,60 -94.206,48
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.588.031,94 1.528.171,06 489.124,92 349.792,87
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -3.528,67 30.841,56 0,00 0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.091.702,63 354.676,06 -460.963,56 -448.966,94
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 265.095,54 221.956,89 740.903,01 198.759,49
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -933.413,29 -1.049.124,08 -295.160,02 -144.419,43
Καταβεβλημένοι φόροι -79.408,95 -102.585,49 -76.809,47 55.086,58
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.888.550,64 6.378.277,75 770.115,03 1.137.407,52---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -286.857,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -544.338,56 -950.153,35 -479.519,32 -68.518,22
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων παγίων στοιχείων 10.020,00 10.000,00 10.020,00 10.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες 24.870,26 23.980,51 98,09 336,58
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα 440.011,55 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -356.293,75 -916.172,84 -469.401,23 -58.181,64---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 56.006,17 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -3.970.732,24 -4.424.108,13 -460.000,00 -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) -3.949.335,04 -4.424.108,13 -460.000,00 -900.000,00---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) -417.078,15 1.037.996,78 -159.286,20 179.225,88================= ================== ================== ==================
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 2.906.566,98 3.561.001,92 294.594,14 505.275,43================= ================== ================== ==================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.07-30.09.2011 01.07-30.09.2010 01.01-30.09.2011 01.01-30.09.2010 01.07-30.09.2011 01.07-30.09.2010
Κύκλος Εργασιών 11.628.724,20 14.181.438,08 3.820.083,67 4.830.712,08 3.900.555,55 4.160.283,10 1.271.478,84 1.433.768,39
Μικτά κέρδη 5.371.751,80 7.152.010,09 1.648.356,26 2.358.578,08 2.023.909,45 2.360.505,52 657.601,32 720.595,04
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -681.959,92 1.647.524,48 -379.663,28 638.691,31 815.974,13 1.337.990,59 305.218,67 303.339,84
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -66.827.094,87 529.770,65 -35.432.855,64 1.270.715,09 -61.194.580,39 878.864,96 -36.065.470,10 507.038,39
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α) -66.999.255,00 269.425,53 -35.520.745,86 1.195.704,59 -61.400.433,57 710.194,20 -36.150.643,58 446.941,42

-Ιδιοκτήτες μητρικής -66.684.965,18 -85.067,59 -35.456.799,41 1.101.695,98 -61.400.433,57 710.194,20 -36.150.643,58 446.941,42
-Δικαιώματα μειοψηφίας -314.289,82 354.493,12 -63.946,45 94.008,61 - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 66.721.388,86 292.422,09 38.751.059,92 -4.851.980,20 59.279.925,74 -301.304,83 34.038.198,57 -280.103,97
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) -277.866,14 561.847,62 3.230.314,06 -3.656.275,61 -2.120.507,83 408.889,37 -2.112.445,01 166.837,45

-Ιδιοκτήτες μητρικής 153.710,24 -255.307,67 2.689.735,30 -2.658.253,33 -2.120.507,83 408.889,37 -2.112.445,01 166.837,45
-Δικαιώματα μειοψηφίας -431.576,38 817.155,29 540.578,76 -998.022,28 - - - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) -1,3054 -0,0017 -0,6941 0,0216 -1,2020 0,0139 -0,7077 0,0087
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.634.380,81 6.344.421,14 1.048.052,93 2.199.987,80 872.169,88 1.393.703,82 323.095,12 321.234,25

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρία και ο Όμιλος εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π. από την 1η Ιανουαρίου 2005 και έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010.
2. Το θέμα έμφασης του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται στην επεξηγηματική Σημείωση 6.30, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο Όμιλος

κατά τη λήξη της κλειόμενης αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο ρευστότητας η επιτυχής διαχείριση του οποίου κρίνεται ως καθοριστικός
παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητάς του στο μέλλον.

3. Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως, ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των
χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από τις ως άνω αναφερόμενες τραπεζικές συμβάσεις. Κατά συνέπεια, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π
1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 19.5 εκατ. (2010:
€ 17,6 εκατ.) και € 5,8 εκατ. (2010: € 7,3 εκατ.) αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις" στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις" δεδομένου ότι κατά την 30/9/2011 δεν πληρούνταν οι σχετικές τραπεζικές
υποχρεώσεις και παράλληλα προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους των δανειστών για την περίπτωση αυτή, που θα καθιστούσε τις
δανειακές υποχρεώσεις αυτές άμεσα εξοφλητέες. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγμάτευση
των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών
και τη μέγιστη δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.

4. Στην σημείωση υπ’αριθμόν 6.27 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του
Ομίλου και της Εταιρίας.

5. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ανέρχονται σε 0,00 €
για την Εταιρία και σε 1.127.743,24 € για τον Όμιλο β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται 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 Εταιρία και για τον Όμιλο.

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2011 ήταν στην Εταιρία 15 (την 30/09/2010 ήταν 17) και στον Όμιλο 39 (30/09/2010 ήταν 48).
7. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων

της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια
του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
α) Έσοδα 290.092,62 14.047,13
β) Έξοδα 10.631,85 453,93
γ) Απαιτήσεις 4.074.261,61 3.754.705,58
δ) Υποχρεώσεις 1.192.396,15 1.192.396,15
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 871.651,34 311.126,13
στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 10.000,00 10.000,00
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - -

8. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -2.120.507,83 για την εταιρία αναλύεται ως εξής: α) αποτίμηση της συγγενούς εταιρίας
NORTEC MULTIMEDIA ποσό €234.000,00, β) αποτίμηση θυγατρικών εταιριών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ ποσό €-2.590.622,65 και ΤΡΟΠΑΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ποσό €-29.000,00, γ) αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση 1) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ
F.H.L.ποσό €34.667,69 και 2) αποτίμηση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε. €36.278,06, δ) μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα λοιπά
αποθεματικά στα αποτελέσματα της περιόδου για τις θυγατρικές ARCADIA ΑΒΕΕ ποσό €24.246.093,41, ARCADIA AUDIOVISUAL ΑΒΕΕ ποσό
€582.048,28 και Σάνυο Τηλεπικοινωνιακή Εμπορική ΑΕΒΕ ποσό €36.477.285,22 και για τις συγγενείς εταιρίες AMAKON KEK ποσό
€108.909,39 και AMAKON EQI ποσό €180.266,34 και ε) αποτέλεσμα περιόδου €-61.400.433,57.
Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους €-277.866,14 για τον όμιλο αναλύεται ως εξής α) συναλλαγματικές διαφορές από
μετατροπή οικονομικών καταστάσεων στο εξωτερικό €-368.122,29, β) αποτίμηση της συγγενούς εταιρίας NORTEC MULTIMEDIA ποσό
€520.000,00, β) αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση 1) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ F.H.L.ποσό €34.667,69
και 2) αποτίμηση ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε. €36.278,06, γ) μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα λοιπά αποθεματικά στα
αποτελέσματα της περιόδου για τις θυγατρικές ARCADIA ΑΒΕΕ ποσό €26.987.237,33, ARCADIA AUDIOVISUAL ΑΒΕΕ ποσό €2.688.041,45
και Σάνυο Τηλεπικοινωνιακή Εμπορική ΑΕΒΕ ποσό €36.477.285,22και για τις συγγενείς εταιρίες AMAKON KEK ποσό €108.909,39 και
AMAKON EQI ποσό €180.266,34, δ) μεταβολή % σε θυγατρικές €56.825,67 και ε) αποτέλεσμα περιόδου €-66.999.255,00.

9. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Η συγγενής NORTEC AE κατέχει την 30/09/2011 13.200 μετοχές της μητρικής με συνολική αξία κτήσης
373.798,50 €.

10. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη και εγγυήσεις τα οποία αναλύονται στη
σημείωση 6.26 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

11. Στην σημείωση υπ’ αριθμό 6.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρίας
και των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

12. Στην σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή της επωνυμίας και της χώρας της
καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με
το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Στην ίδια σημείωση αναφέρεται και η μέθοδος
ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

13. Ακολούθως παρουσιάζονται οι μεταβολές της δομής του Ομίλου (νέες εταιρίες, αλλαγή ποσοστού και μεθόδου ενοποίησης και μη ενοποίησης
εταιριών) σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρήση και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Στην σημείωση υπ’ αριθμό
3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των εν λόγω μεταβολών.

Τρέχουσα Προηγούμενη Αντίστοιχη περίοδος Σύντομη επεξήγηση
Περίοδος Χρήση προηγούμενης λόγου

χρήσης έναρξης/παύσης
Επωνυμία 30/9/2011 31/12/2010 30/9/2010 ενσωμάτωσης

Καθαρή Θέση Διαγραφή εταιρίας λόγω
ΚΟΥΡΒΑ Α.Ε. - - Άμεσα 29,42% ένταξης σε καθεστώς

ειδικής εκκαθάρισης
Καθαρή Θέση Πώληση συμμετοχής

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΕ - - Έμμεσα 24,38% εντός του 2010

Καθαρή Θέση Πτώχευση εταιρίας με
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ - - Άμεσα 30,00% απόφαση του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών

ΝΕΦΕΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ - - Ολική Ενοποίηση Λύση εταιρίας
Έμμεσα 85,79% εντός του 2010

NEDA INTERNATIONAL SA Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Ολική ενοποίηση Αύξηση έμμεσης συμμετοχής
Έμμεση 74,51% Έμμεση 71,72% Έμμεση 71,72%

ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD - Καθαρή θέση Καθαρή θέση Η έμμεση συμμετοχή
Έμμεση 26,54% Έμμεση 26,54% αναταξινομήθηκε από το

κονδύλι «Συμμετοχές σε
συγγενείς εταιρείες» στα «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά

στοιχεία προοριζόμενα
για πώληση» με 30/09/2011
λόγω απώλειας ουσιώδους

επιρροής στην εταιρεία.
14. Την 25/10/2011 η πιστώτρια τράπεζα προχώρησε σε κατακράτηση του πλοίου «M/V Arcadia» της πλοιοκτήτριας εταιρίας «Neda International»

λόγω της μη πλήρους καταβολής της δόσης του δανείου που ήταν καταβλητέα για το τρίμηνο 1/7/2011 – 30/9/2011. Στα πλαίσια των
ιδιαίτερων διεθνών οικονομικών συγκυριών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έθεσε γραπτώς προς την πιστώτρια τράπεζα, από το καλοκαίρι
του 2011, εποικοδομητικές προτάσεις για αναδιάρθρωση του δανεισμού της από αυτήν, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στους
αναθεωρημένους όρους των δανειακών της υποχρεώσεων έχοντας υπόψη τους υφιστάμενους όρους ναύλωσης του εν λόγω πλοίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας μας στις 11/11/2011, παρά την κατακράτηση του πλοίου m.v. Arcadia, η πρόταση προς την πιστώτρια
τράπεζα για την αναδιάρθρωση της δανειακής συμφωνίας εξακολουθεί να υφίσταται. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν θα προχωρήσει με ημερομηνία
30/9/2011 σε καμία μείωση της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού της Θυγατρικής “NEDA International S.A.”, αναμένοντας τις εξελίξεις μέχρι
31/12/2011 οπότε θα είναι σε θέση να εκτιμήσει επακριβώς την κατάσταση.
Επίσης η Μητρική Εταιρία στις 24/11/2011 κάνοντας χρήση του άρθρου 18 του νόμου 4002/22.08.2011 περαίωσε τις χρήσεις 2008 και 2009
(Οικονομικά έτη 2009 και 2010). Για τις δύο χρήσεις προέκυψε φόρος € 93.636,20 για τον οποίο καταβλήθηκε άμεσα το 20% και το υπόλοιπο
θα εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 28 Νοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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