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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 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

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
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση διαδικτύου:
http://www.shh.gr
Πρόεδρος - Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
Διευθύνων Σύμβουλος - Πολυχρόνης Λαδονικόλας
Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:
29 Μαϊου 2012
Εκτελεστικό Μέλος - Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος - Παγκράτης Λιβέρας
(ΑΜ/ΣΟΕΛ 24571)
Μη Εκτελεστικό Μέλος –
Ελεγκτική εταιρία:
DELTA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Θεόδωρος Αποστολόπουλος
(ΑΜ/ΣΟΕΛ 153)
Μη Εκτελεστικό Μέλος - Βασίλειος Κακουλίδης
Τύπος έκθεσης ελέγχου:
Γνώμη με Επιφύλαξη-Θέμα Έμφασης Μη Εκτελεστικό Μέλος - Γεώργιος Κούκουλας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες
01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
-744.197,98
-236.925,60
492.119,73
235.310,24
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
(διακοπείσες δραστηριότητες)
0,00
-46.441,05
0,00
0,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
792.531,12 1.475.847,06
17.639,05
20.035,96
Προβλέψεις
36.921,28
32.045,88
18.859,58
-40.897,04
Συναλλαγματικές διαφορές
37.707,57
-109.450,55
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
επενδυτικής δραστηριότητας
-128.091,77
-7.509,98
-123.075,65
-0,24
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.03.2012
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2011 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
422.784,96
416.578,29
143.566,51
146.305,54
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
29.518.785,33 30.762.703,43 5.291.704,76 5.309.300,78 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
Επενδύσεις σε ακίνητα
38.080.317,96 38.104.357,98 35.676.150,34 35.667.332,41 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
0,00
0,00
0,00
0,00 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.281.297,27 4.250.718,79 7.230.019,38 7.185.320,03
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-31.287,02
13.537,67
0,00
0,00
Αποθέματα
93.391,23
62.104,21
0,00
0,00
Μείωση
/
(αύξηση)
απαιτήσεων
-207.822,46
200.509,82
-99.095,64
6.523,47
Απαιτήσεις από πελάτες
840.671,31
812.111,49
476.126,44
354.254,80
-528.828,65
-230.967,55
-201.929,68
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
4.991.020,33 4.269.319,57 5.421.750,77 4.448.004,08 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -87.647,45
Μείον:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
-168.998,14
-143.566,51
-7.592,03
προοριζόμενα για πώληση
8.146.577,13 19.814.463,98
676.976,41 3.263.790,53 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -353.890,89
Καταβεβλημένοι φόροι
-67.571,17
-103.909,79
-29.815,91
-96.276,51
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
46.419,82
0,00
0,00
από διακοπείσες δρασητριότητες
11.210.911,07 11.210.911,07
0,00
0,00 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες --------------------0,00
------ -------------------------- -------------------------- -------------------------Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο εισροών / (εκροών)
προοριζόμενα για πώληση
9.081.072,73
0,00
0,00
0,00
-330.563,81
982.874,78
45.663,61
61.479,71
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
106.244.044,36
109.286.690,52 54.772.728,10 56.228.002,63
================= ================== ================== ================== Επενδυτικές δραστηριότητες
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
Μετοχικό Κεφάλαιο
51.083.993,00 51.083.993,00 51.083.993,00 51.083.993,00 κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00
-286.857,00
-12.200,00
0,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
-34.049.087,46 -31.810.816,87 -21.386.822,23 -20.229.288,38
-27.894,24
-128.954,48
-19.520,72
-97.255,87
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 17.034.905,54 19.273.176,13 29.697.170,77 30.854.704,62 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
10.016.091,27 10.348.160,91
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
27.050.996,81 29.621.337,04 29.697.170,77 30.854.704,62 Τόκοι εισπραχθέντες
774,62
8.498,24
0,42
0,24
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
4.350.000,00
0,00
0,00
0,00 Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.048.413,72 7.992.533,11 5.899.484,38 5.821.999,26 και χρεογράφων
1.086.432,00
0,00 1.086.432,00
0,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
38.312.816,34 43.103.355,43 16.637.512,59 16.708.359,83 Μερίσματα εισπραχθέντα
0,00
285.478,00
0,00
0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.605.276,71 4.692.924,16 2.538.560,36 2.842.938,92 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
18,31
0,00
0,00
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
Σύνολο
εισροών
/
(εκροών)
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
0,00 8.771.929,82
0,00
0,00
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
1.059.312,38
-116.816,93 1.054.711,70
-92.255,63
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία από διακοπείσες δραστηριότητες 15.104.610,96 15.104.610,96
0,00
0,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
56.962,78
0,00
0,00
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με κυκλοφορούντα
0,00
0,00
0,00
0,00
περιουσιακά στοιχεία στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ----8.771.929,82
0,00
0,00
0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
---------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------154.000,00 -1.386.527,59
-77.000,00
0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
79.193.047,55 79.665.353,48 25.075.557,33 25.373.298,01 Εξοφλήσεις δανείων
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)
106.244.044,36 109.286.690,52 54.772.728,10 56.228.002,63 χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
================= ================== ================== ==================
Μερίσματα πληρωθέντα
0,00
-285.478,18
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Σύνολο εισροών / (εκροών)
31.03.2012
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2011
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-154.000,00 -1.615.042,99
-77.000,00
0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα )
29.621.337,04 56.427.890,78 30.854.704,62 49.395.746,93 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
574.748,57
-748.985,14 1.023.375,31
-30.775,92
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------(συνεχιζόμενες & διακοπείσες δραστηριότητες)
-2.570.340,23 -1.878.472,23 -1.157.533,85
319.169,97 Ταμειακά διαθέσιμα και
1.431.790,91 3.323.645,13
123.603,63
453.880,34
Μερίσματα πληρωθέντα
0,00
-300.503,35
0,00
0,00 ισοδύναμα έναρξης χρήσης
-------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα)
27.050.996,81 54.248.915,20 29.697.170,77 49.714.916,90 ισοδύναμα λήξης περιόδου
2.006.539,48 2.574.659,99 1.146.978,94
423.104,42
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
OMIΛOΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες
Σύνολο
01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011
Κύκλος Εργασιών
2.581.494,06
4.002.358,83
0,00
4.002.358,83
1.157.788,01
1.342.648,58
Μικτά κέρδη
895.618,27
2.013.278,29
0,00
2.013.278,29
688.683,05
692.668,96
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-432.681,73
228.400,05
14.288,75
242.688,80
513.707,45
381.615,54
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-744.197,98
-236.925,60
-46.441,05
-283.366,65
492.119,73
235.310,24
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α)
-819.484,35
-311.781,73
-46.441,05
-358.222,78
432.287,41
175.169,97
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-551.169,09
-253.959,96
-42.674,68
-296.634,64
432.287,41
175.169,97
-Δικαιώματα μειοψηφίας
-268.315,26
-57.821,77
-3.766,37
-61.588,14
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
-1.750.855,88
-1.520.249,45
0,00 -1.520.249,45 -1.589.821,26
144.000,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
-2.570.340,23
-1.832.031,18
-46.441,05 -1.878.472,23 -1.157.533,85
319.169,97
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-2.238.270,59
-1.235.274,97
-42.674,68 -1.277.949,65 -1.157.533,85
319.169,97
-Δικαιώματα μειοψηφίας
-332.069,64
-596.756,21
-3.766,37
-600.522,58
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
-0,0108
-0,0050
-0,0008
-0,0058
0,0085
0,0034
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
359.849,39
1.704.247,11
18.111,36
1.722.358,47
531.346,50
401.651,50
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 9. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -1.157.533,85 για την εταιρία αναλύεται ως εξής: 1) αντιλογισμός αποτίμησης
χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ F.H.L.ποσό €-1.589.821,26 λόγω πώλησης
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.
και 2) αποτέλεσμα περιόδου €432.287,41. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους €-2.570.340,23 για τον όμιλο
2. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με Γνώμη με επιφύλαξη - θέμα έμφασης. Συνοπτικά το εν λόγω θέμα της επιφύλαξης αναφέρεται
αναλύεται ως εξής α) συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων στο εξωτερικό €-161.034,62, β)
στο γεγονός ότι στο λογαριασμό του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία από διακοπείσες
αντιλογισμός αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων προοριζόμενων προς πώληση ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ F.H.L.ποσό €δραστηριότητες», ποσού € 11,2 εκ. περίπου, περιλαμβάνονται και επενδύσεις σε ακίνητα για τις οποίες υφίστανται ενδείξεις ότι η
1.589.821,26 λόγω πώλησης και γ) αποτέλεσμα περιόδου €-819.484,35.
εύλογη αξία τους υπολείπεται του αντίστοιχου λογιστικού υπολοίπου τους, ενώ το εν λόγω θέμα της έμφασης αναφέρεται στο γεγονός
ότι (α) το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων 10.Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Η συγγενής NORTEC AE κατέχει την 31/03/2012 13.200 μετοχές της μητρικής με συνολική αξία
κτήσης 373.798,50 €.
περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 13,3 εκ. και € 52,1 εκ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο κυρίως οφείλεται σε αθέτηση τήρησης
χρηματοοικονομικών δεικτών ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων εντός προκαθορισμένων ορίων και (β) βραχυπρόθεσμες 11.Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη και εγγυήσεις τα οποία
αναλύονται στη σημείωση 6.29 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ποσού € 1,8 εκ. και € 11,2 εκ. αντίστοιχα είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ
12. Στην σημείωση υπ’ αριθμό 6.16 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
των οποίων ποσό € 1,8 εκ. και € 10,7 εκ. αντίστοιχα αφορούσε σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.
της Εταιρίας και των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
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, 13.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
εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη
και το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Στην ίδια σημείωση
δανείων, ποσού € 28,88 εκατ. (2011: € 30,61 εκατ.) και € 12,96 εκατ. (2011: € 12,96 εκατ.) αντίστοιχα, από τη γραμμή της
αναφέρεται και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις" στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις"
καταστάσεις.
δεδομένου ότι κατά την 31/3/2012 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 14. Ακολούθως παρουσιάζονται οι μεταβολές της δομής του Ομίλου (νέες εταιρίες, αλλαγή ποσοστού και μεθόδου ενοποίησης και
μη ενοποίησης εταιριών) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στην
εξοφλητέες. Η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού
σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτικότερη περιγραφή των εν λόγω μεταβολών.
τμήματος των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών και τη μέγιστη
Τρέχουσα Περίοδος
Προηγούμενη Χρήση
Αντίστοιχη περίοδος
Σύντομη επεξήγηση λόγου
δυνατή βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.
Επωνυμία
προηγούμενης Χρήσης
έναρξης/παύσης ενσωμάτωσης
4. Την 29/2/2009 οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών ARCADIA ABEE & ARCADIA AUDIOVISUAL είχαν αποφασίσει την άμεση
31/03/2012
31/12/2011
31/03/2011
παύση της παραγωγικής τους δραστηριότητας καθώς και της σχετιζόμενης με αυτή εμπορίας. Η απόφαση αυτή αποτελούσε στρατηγική
ROMYLIA SHIPPING
Καθαρή θέση
Η έμμεση συμμετοχή
επιλογή της Διοίκησης της μητρικής Εταιρείας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έως
COMPANY LTD
Έμμεση 26,54%
αναταξινομήθηκε από το
σήμερα η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς πιθανών αγοραστών και η συνεχιζόμενη και διογκούμενη οικονομική κρίση της
κονδύλι «Συμμετοχές σε
Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα της Βιομηχανίας οδήγησαν την Διοίκηση στην απόφαση να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της
συγγενείς εταιρείες»
περιόδου με τα αναφερόμενα ποσά. Για τον λόγο αυτό, από την 31/12/2011, η εταιρεία αποφάσισε να εμφανίσει τις δυο αυτές
στα «Μη κυκλοφορούντα
εταιρείες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως «Διακοπείσες Δραστηριότητες» βάσει του Δ.Π.Χ.Α 5 λόγω του
περιουσιακά στοιχεία
ότι δεν υπάρχει η πρόθεση επαναλειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας.
προοριζόμενα για πώληση»
Έτσι, ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
με 30/09/2011 λόγω
απώλειας ουσιώδους
Δραστηριότητες», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών ARCADIA ΑΒΕΕ
επιρροής
στην εταιρεία.
& ARCADIA AUDIOVISUAL καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων του Ομίλου. Επιπλέον ο Όμιλος προχώρησε σε αναπροσαρμογή των στοιχείων της προηγούμενης χρήσης 15. Σχετικά με το πλοίο m.v. Arcadia, το οποίο ανήκει στην εξαρτημένη εταιρεία Neda International S.A. (η “Neda”) στην οποία η
προκειμένου να είναι τα στοιχεία ομοειδή και συγκρίσιμα. Η εν λόγω μεταβολή δεν επηρεάζει τον Κύκλο Εργασιών και τα ίδια
θυγατρική Εξέλιξη Επενδυτική κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου, στις αρχές του 2012 το πλοίο m.v. Arcadia πωλήθηκε
Κεφάλαια του Ομίλου της 31/03/2011.Ανάλυση παρατίθεται στην σημείωση 6.19 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
κατόπιν διαταγής δικαστηρίου της Σιγκαπούρης από την πιστώτρια τράπεζα στην εταιρεία Putman Shipping έναντι τιμήματος USD
5. Στην σημείωση υπ’αριθμόν 6.30 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
11.750.000. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 η καθαρή λογιστική αξία του πλοίου m.v. Arcadia ανήρχετο σε USD 28.702.595 (€
του Ομίλου και της Εταιρίας.
22.183.009) ενώ το ύψος του δανεισμού από την πιστώτρια τράπεζα κατά τη ίδια ημερομηνία ανήρχετο σε USD 11.350.000 (€
6. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ανέρχονται
8.771.930). Όπως προκύπτει, το τίμημα πώλησης επαρκεί για την εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η ζημιά
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
από την πώληση παρουσιάστηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2011 του Ομίλου με σχετική πρόβλεψη.Ο
την Εταιρία και σε 1.086.500,00 € για τον Όμιλο εκ των οποίων οι €300.000 αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες, γ) λοιπές
Όμιλος την 31/03/2012 εμφάνισε το πλοίο “MV ARCADIA” της θυγατρικής NEDA INTERNATIONAL SA στα «Κυκλοφορούντα
προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 € για την Εταιρία και για τον Όμιλο.
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση» από τα «Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς
7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/03/2012 ήταν στην Εταιρία 12 (την 31/03/2011 ήταν 16) και στον Όμιλο 34
πώληση» που παρουσιάστηκε την 31/12/2011 δεδομένης της πώλησης του πλοίου. Αντίστοιχα ο Ομίλος εμφάνισε την υποχρέωση
(31/03/2011 ήταν 47).
από το δάνειο της NEDA INTERNATIONAL SA από τις «Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
8. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
προοριζόμενα προς πώληση» στις «Υποχρεώσεις που σχετίζονται κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς
υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα
πώληση». Ο χειρισμός αυτός κρίθηκε αναγκαίος δεδομένου ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκκαθάρισης της πώλησης.
συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάλυση παρατίθεται στις σημείωσεις υπ’αριθμόν 6.4 & 6.11των οικονομικών καταστάσεων.
α) Έσοδα
0,00
2.856,44
Στις 22/3/2012 η Εταιρεία προχώρησε σε πώληση 1.810.720 μετοχών, ήτοι ποσοστού 7,733%, της εταιρείας FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
β) Έξοδα
0,00
87,90
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ, στον Κυριακίδη Ηλία του Στυλιανού, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και μέτοχο της FHL
γ) Απαιτήσεις
3.972.899,14
3.906.899,14
Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού τιμήματος 1.086.432 ευρώ. Μετά την ανωτέρω πώληση η ΣΑΝΥΟ
δ) Υποχρεώσεις
1.138.592,47
1.138.592,47
ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ.
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
265.367,44
50.930,62
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια βελτίωσης της ρευστότητας της Εταιρείας.
στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Στις αρχές του 2012, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Παπαγεωργίου Νικόλαος του Σταύρου αντικαταστάθηκε, από τον μέχρι τότε
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Αντιπρόεδρο και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
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