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Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Χρήσεως από 1η Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2014
ΣΥΜΦ ΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦ ΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει :
α) τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως
από 01.01.2014 έως 31.12.2014
ε) τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014
στ) τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005
ζ) την διαθεσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» την 30.03.2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.trh.gr.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007
Οι κάτωθι υπογράφοντες δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε οι Ατομικές και
Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και των θυγατρικών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
Δηλώνουμε και βεβαιώνουμε επίσης ότι εξ όσων γνωρίζουμε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μεταμόρφωση 30 Μαρτίου 2015

Οι βεβαιούντες
Ο Πρόεδρος & Δ/νων

Ο Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό

Σύμβουλος

Μέλος

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου

ΑΔΤ Λ 352322

ΑΔΤ Φ 089957

Το Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέκος Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Κ 170298
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B. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι
Σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014
η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση απεικονίζεται η εξέλιξη, οι επιδόσεις και η θέση της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ (στο εξής
η Εταιρεία) και του Ομίλου, γίνεται ο απολογισμός της περιόδου με αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν
χώρα κατά την οικονομική χρήση του 2014 και την επίδρασή τους στις Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου,
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν
μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό όλες τις σημαντικές επιμέρους
θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο
αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική χρήση της Εταιρίας «ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΤΡΟΠΑΙΑ») καθώς και του
Ομίλου ΤΡΟΠΑΙΑ.
Στον Όμιλο περιλαμβάνονται πλην της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και οι ακόλουθες εταιρίες :
Θυγατρικές
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

-

Ολική Εν οποίηση

ΚΥ ΠΡΟΣ

93,14%

-

Ολική Εν οποίηση

*EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED

MARSHALL ISLANDS

-

-

Ολική Εν οποίηση

GORTY NIA SHIPPING SA

MARSHALL ISLANDS

-

65,20%

Ολική Εν οποίηση

NEDA INTERNASIONAL S.A.

MARSHALL ISLANDS

-

74,51%

Ολική Εν οποίηση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

ΛΙΒΕΡΙΑ

-

88,49%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

87,76%

4,13%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

53,85%

37,83%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIAN PROPERTIES SRL

ΡΟΥ ΜΑΝΙΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

ΕΛΛΑΔΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

KOINOTHTA A.E.Ξ.Τ.Ε.

Συγγενείς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
NORTEC MULTIMEDIA A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

18,00%

22,00%

Καθαρή θέση

ΤΟΥ ΡΚΙΑ

16,20%

19,80%

Καθαρή θέση

ΑΜΑCON EQI A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

25,25%

-

Καθαρή Θέση

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

35,00%

-

Καθαρή Θέση

NORTEC EURASIA S.A.
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Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι
ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς
αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, μόνο στα
σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.
* Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
* * Η θυγατρική εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION με έδρα την ΛΙΒΕΡΙΑ και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 88,49% εκκαθαρίστηκε στις 24 Μαρτίου 2015.

η

1 Ενότητα
Απολογισμός Οικονομικής Χρήσης 2014

Ανασκόπηση Σημαντικών Γεγονότων Περιόδου
Στις 14η Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,
στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 319.986 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και
οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε
έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) το σχηματισθέν με απόφαση της
από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της
Εταιρείας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονοµαστικής
αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με
συνακόλουθη µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της
Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν
κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά
ψήφου µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους), την απόκτηση από την Εταιρία
ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί
μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τιμή
απόκτησής τους στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Η όλη διαδικασία ορίσθηκε ότι θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις
αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της
με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου και να δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-848/27.02.2014 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης
Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν όλες
οι αποφάσεις της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Στις 29/5/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ καταγγελία εκ μέρους της EFG EUROBANK
ERGASIAS ομολογιακού δανείου υπολειπόμενου κεφαλαίου €9.350.158. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο
συμπεριλαμβάνεται στις « Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 1.
Για τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οποία ο Όμιλος,
εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση
έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω
θέματος.
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο (εκκρεμούν σχετικές ανακοπές στα δικαστήρια) όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την αναδιάρθρωση του
δανείου.
Στις 2/6/2014 αποχώρησε όλο το προσωπικό από τη ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και προσλήφθηκε από την
εταιρία AVENUE MANAGEMENT IKE, με την οποία στις 5 Ιουνίου 2014 υπογράφτηκε σύμβαση πλήρους υποστήριξης
σε θέματα γραμματικής υποστήριξης, λογιστηρίου, οικονομικής διαχείρισης, προώθησης πωλήσεων, νομικών
θεμάτων, τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισμικού και τηλεπικοινωνιών. Επίσης με την από 31
Μαΐου 2014 σύμβαση με την εταιρία AVENUE MANAGEMENT ΙΚΕ, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανέλαβε την
υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούσαν στην αποζημίωση του προσωπικού στην AVENUE
MANAGEMENT ΙΚΕ, προς εξασφάλιση του προσωπικού.
Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
Στις 26/6/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ εκ μέρους της EFG EUROBANK ERGASIAS
επιστολή με θέμα την από 20/11/2009 σύμβαση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.800.000,00 ευρώ. Η EFG EUROBANK
ERGASIAS με την επιστολή της αυτή ζητά την εκπλήρωση της υποχρέωσης από την ARCADIAN PROPERTIES
S.R.L. της συνολικής οφειλής ύψους 2.043.987,39 ευρώ που αφορούν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.800.000,00 ευρώ και τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας από την 28/9/2011.
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2004-2007
καταλόγισε λογιστικές διαφορές που αφορούν Τέλη Χαρτοσήμου, ΦΠΑ και προσαυξήσεις ύψους € 3.598.288. Η
εταιρεία έχει υποβάλει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις προσφυγές η Εταιρεία είχε
ενταχθεί σε ρύθμιση και κατέβαλε τμηματικά το 10% του ποσού για Χαρτόσημο και ΦΠΑ ήτοι € 351.876. Οι
προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο Διοικητικό
Εφετείο για τις 22.09.2014, κατόπιν αναβολής στις 16.9.2013 & 13.1.2014 και αναμένεται η απόφαση. Επιπλέον, η
νομική υπηρεσία του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δύναται να επηρεάσει
ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
Για την εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. δημοσιεύθηκε στις 03.07.2014 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής α) μία σχετική ανακοπή που έχει ασκήσει η
εταιρεία κατά του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης αντίστοιχα, η δικάσιμος της
οποίας προσδιορίστηκε για 14/03/2017 και β) η επ’ αυτής (ανακοπής) αίτηση αναστολής για την οποία ορίσθηκε
αρχική δικάσιμος 21/11/2014 και αναβλήθηκε (λόγω της αποχής των δικηγόρων) για την 19/12/2014. Στις 19/12/2014
η πιο πάνω υπόθεση αναβλήθηκε για την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκε (λόγω Εθνικών Εκλογών) για της
03/04/2015.
Στις 17/03/2015 κατατέθηκε έφεση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014
απόφασης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού

Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β)
3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και
5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της
θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους
δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της
ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει
ωστόσο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω
δικαστικής κρίσης.
Στις 21/10/2014 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των Μετόχων της ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD και
αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού $1.000.000.Η θυγατρική μας εταιρεία SHELTON
SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε στην εταιρεία Romylia Shipping
Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη δραστηριότητα στις 24/03/2015
εκκαθαρίστηκε. Η

θυγατρική μας εταιρεία Gortynia Shipping S.A. η οποία κατείχε το πλοίο STAVROS P. στις

10/03/2015 το μεταβίβασε. Το τίμημα καταβλήθηκε στον πιστωτή του δανείου, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς και η
σχετική υποθήκη επί του πλοίου αποσβέσθηκε.

Οικονομική Ανασκόπηση Χρήσης 2014
Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Η εξέλιξη και οι επιδόσεις του Ομίλου κατά την χρήση 2014 αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως:
Ποσά σε Ευρώ

Δ %

2014

2013

Κύκλος Εργ ασιών

-4,81%

7.911.214,31

8.310.823,47

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

-29,08%

2.135.976,57

3.011.698,22

Κέρδος/ ζ ημία προ φόρων,
χρηματ οδοτικών, επενδυτικών
αποτ ελεσμάτων & αποσβέσεων

888,42%

-3.688.483,96

-373.168,63

Κέρδη / (ζ ημίες) προ φόρων

-41,51%

-13.675.684,85

-23.380.109,40

Κέρδη / (ζ ημίες) μετ ά από φόρους

-40,59%

-13.850.399,34

-23.314.550,14

Κέρδη/ζ ημίες μετά φόρων και
δικαιωμάτ ων μειοψηφίας

-48,19%

-11.675.695,05

-22.534.432,36

Επιπρόσθετα, η ανάλυση του Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών ανά δραστηριότητα έχει ως εξής :
Ανάλυση Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών

2014

%

2013

%

2.840.445

35,90%

3.274.808

39,40%

2.469.766

31,22%

2.033.422

24,47%

2.101.942

26,57%

2.480.101

29,84%

499.061

6,31%

522.492

6,29%

7.911.214

100,00%

8.310.823

100,00%

Εκμετάλλευση Ακινήτων
Ναυτιλία
Τηλεπικοινωνίες
Ξενοδοχεία
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Όμιλος
Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 7,91 εκ. ευρώ έναντι 8,31 εκ ευρώ στη αντίστοιχη περίοδο του
2013. Η μικρή μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τα καταστήματα του
εμπορικού κέντρου AVENUE αλλά και του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ως συνέπεια της συνεχιζόμενης οικονομικής
ύφεσης.
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Η μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών του Ομίλου κατά 9,24 ποσοστιαίες μονάδες, από 36,24% σε 27,00%
την αντίστοιχη περίοδο του 2013, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτων.
Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Tα Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
ανήλθαν σε -3,69 εκ. ευρώ έναντι -0,37 εκ. ευρώ το 2013. Το αποτέλεσμα του δωδεκαμήνου του 2014 περιλαμβάνει
το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ που αφορά επανεκτίμηση αξίας ακινήτων και ποσό 3,7 εκατ. ευρώ που αφορά
απομείωση του πλοίου STAVROS P. της θυγατρικής μας εταιρείας “Gortynia Shipping S.A. Επίσης το αντίστοιχο
αποτέλεσμα του 2013 περιλαμβάνει το ποσό των 2,48 εκατ. ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων περιουσιακών
στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE).
Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων
Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημίες ύψους 13,68 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 23,38 εκ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Η συνολική δανειακή επιβάρυνση του ομίλου με 30/06/2014 ανέρχεται σε 34,58 εκ. ευρώ και 14,79 εκ. $ έναντι
συνολικών εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ύψους 60 εκ. ευρώ και $ 30,7 εκ.
Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας
Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 11,68 εκ. ευρώ
έναντι ζημιών ύψους 22,53 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα του δωδεκαμήνου
2014 έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των 4,5 εκατ. Ευρώ που αφορά επανεκτίμηση αξίας ακινήτων και ποσό 3,7 εκατ.
ευρώ που αφορά απομείωση του πλοίου STAVROS P. της θυγατρικής μας εταιρείας “Gortynia Shipping S.A. Επίσης
το αντίστοιχο
αποτέλεσμα του 2013 περιλαμβάνει 2,48 εκατ. Ευρώ που αφορά απομείωση αξίας πάγιων
περιουσιακών στοιχείων από διακοπείσες δραστηριότητες (για την θυγατρική ARCADIA ABEE) και με ποσό 12,36
εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση αξίας ακινήτων.
Εταιρία
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 2,85 εκ ευρώ έναντι 3,28 εκ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τα
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 0,54 εκ ευρώ έναντι
κερδών 0,29 εκ ευρώ το 2013 και τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 6,51 εκ. ευρώ έναντι
ζημιών 24,13 εκ. ευρώ το 2013.
Η μητρική Εταιρία για δάνεια συνολικού ύψους € 15.986.808,81 με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK
έχει προσημειώσεις επί τμήματος των ακινήτων ύψους € 24.000.000,00.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Εξέλιξη και επιδόσεις Ομίλου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
ΟΜΙΛΟΣ
Κερδοφ ορίας %

31/12/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

27,00%

36,24%

71,88%

66,82%

Περιθώριο Κερδών π ρο φόρων, χρηματοδοτικών,
επ ενδυτικών απ οτελεσμάτων & απ οσβέσεων

-46,62%

-4,49%

19,00%

8,77%

Εξέλιξης %

31/12/2014 vs 31/12/2013

31/12/2014 vs 31/12/2013

Κύκλος Εργασιών

-4,81%

-13,24%

Μικτό Κέρδος

-29,08%

-6,67%

Ρευστότητας (:1)

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

0,05

0,06

0,11

0,13

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

-2,52

-5,44

-8,79

8,79

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπ ρόθεσμες
υπ οχρεώσεις
Δανειακής Μόχλευσης (:1)
Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια
Οικονομικής Διάρθρωσης %
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο ενσώματων & άυλων π εριουσιακών στοιχείων /
Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

0,08%

0,06%

0,11%

0,10%

-1,31%

-3,83%

-6,70%

8,37%

η

2 Ενότητα
Σημαντικά γεγονότα και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων
Βάσει των δεδομένων που υπάρχουν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της
παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας δραστηριότητας διατηρείται η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της διεθνούς
οικονομίας. Λειτουργώντας σε ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα είναι δύσκολο για μια οικονομική οντότητα να εκτιμήσει
τις προοπτικές για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της και κατ΄ επέκταση των οικονομικών μεγεθών της.
Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα κατάσταση συνεχίζει τα τελευταία έτη να θέτει ως στρατηγική του
επιλογή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με διαχρονικό ορίζοντα, την απεμπλοκή από μη κερδοφόρες συμμετοχές και
την μείωση του μη παραγωγικού δανεισμού.
Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του εμπορικού κέντρου Avenue παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
Οι εκτιμήσεις της εταιρείας για την μελλοντική πορεία από τον κλάδο της
εκμετάλλευσης ακινήτων είναι ότι θα συνεχιστεί η κάμψη μέσα στο 2015 παρά την ύπαρξη μισθωτηρίων συμβολαίων
για το μεγαλύτερο μέρος των ενοικιαζόμενων επιφανειών. Οι πωλήσεις στους χώρους λιανικού εμπορίου εντός των
εμπορικών κέντρων παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αντοχή στην συνεχιζόμενη οικονομική κρίση χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν τα μισθώματα.
Οι εταιρεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ έχει υποβάλει την υπ’ αριθμ. Ι 56558/07.08.2007 αίτηση για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό.
Η επένδυση αυτή λόγω της απαιτούμενης
χρηματοδότησης και των τελευταίων νομοθετικών ρυθμίσεων δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2014.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Δυνατότητα συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον (going concern)

Κατά τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομαλή λειτουργία του ομίλου εμφανίζονται αρνητικά κεφάλαια κίνησης για τον
όμιλο € (61.267.737,62) και την εταιρεία € (23.036.865,50), καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους € 37.868.936,46
για τον όμιλο και 23.653.871,22€ για την εταιρεία.
Τα αρνητικά κεφάλαια κίνησης έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
κατά την τρέχουσα περίοδο που σχετίζεται με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και την αναχρηματοδότηση των
δανείων. Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά, όπως αναφέρεται παραπάνω, την λειτουργική της δραστηριότητα σε όλους
τους τομείς και σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί μέρος της ιδιοχρησιμοποιούμενης ακίνητης περιουσίας της για την βελτίωση
της ρευστότητας.
Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η υπογραφή τροποποιητικών συμβάσεων αναδιάρθρωσης των τραπεζικών δανείων
με τις πιστώτριες τράπεζες για μεγάλο μέρος των τραπεζικών δανείων του Ομίλου καθώς και η προφορική συμφωνία
για την αναδιάρθρωση των υπολοίπων.
Με την αρνητική οικονομική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα, η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
θωρακιστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να
επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον.
Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση μίας υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών της.
Η εξέλιξη της κεφαλαιακής διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή μόχλευσης που αφορά την σχέση του
καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value).
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το ύψος των συνολικών επενδύσεων της εταιρείας.
Το καθαρό χρέος είναι ο καθαρός δανεισμός (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μείον τα χρηματικά
διαθέσιμα). Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται σαν το σύνολο των επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων & άυλων
παγίων και των χρηματοοικονομικ ών περιουσιακών στοιχείων.
Ο συντελεστής μόχλευσης (Loan to Value) υπολογίζεται ως εξής:

Όμιλος
Ποσά σε €

Εταιρεία

31/12/2014
45.228.552
884.445

31/12/2013
43.161.256
449.373

31/12/2014
15.975.297
98.184

31/12/2013
16.253.347
55.674

Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός

44.344.107

42.711.883

15.877.113

16.197.673

Ιδιοχρησιμοπ οιούμενα ενσώματα π άγια

15.751.139

21.544.573

4.322.725

4.841.659

Επ ενδύσεις σε ακίνητα

21.091.189

25.760.600

18.901.965

23.522.881

Άυλα π εριουσιακά στοιχεία

0

0

0

0

Συμμετοχές σε θυγατρικές

0

0

60.000

916.217

802.400

1.980.606

180.145

180.145

110.133

386.145

110.133

110.312

37.754.862

49.671.924

23.574.969

29.571.214

117,45%

85,99%

67,35%

54,78%

Δάνεια τραπ εζών
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Συμμετοχές σε συγγενείς
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
π ροοριζόμενα π ρος π ώληση
Σύνολο Επενδύσεων
Συντελεστής Μόχλευσης (Loan to value)

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να
είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς
ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής Εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το
άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
Όμιλος
Ποσά σε €

31/12/2014

Δάνεια τραπ εζών

45.228.552

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31/12/2014

31/12/2013
43.161.256

31/12/2013

15.975.297

16.253.347

884.445

449.373

98.184

55.674

44.344.107

42.711.883

15.877.113

16.197.673

-28.042.449

-12.344.156

-3.465.168

3.390.604

-1,58

-3,46

-4,58

4,78

Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Εταιρεία

Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός π ρος Ίδια Κεφάλαια

Β. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται

στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Τα ομολογιακά δάνεια του ομίλου είναι απλά μη μετατρέψιμα διάρκειας έως οκτώ (8) ετών και εκδόθηκαν με σκοπό
την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου.
Κίνδυνος Αγοράς
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε
θυγατρικές του εξωτερικού σχετιζόμενες με την ναυτιλία των οποίων όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται σε
δολάρια. Σημειώνεται ότι ο δανεισμός αυτών των εταιρειών είναι με βάση το δολάριο.
Επίσης, συναλλαγματικές διαφορές ενδέχεται να προκύπτουν κατά την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων
από LEI-ROM σε ευρώ μιας εκ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (ARCADIAN PROPERTIES S.R.L.)
προκειμένου να ενοποιηθούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ξένο νόμισμα
USD

LEI-ROM

Αύξηση-μείωση ξένου νομίσματος
έναντι €

Επίδραση στα Κέρδη
Επίδραση στα Ίδια Κεφ άλαια
προ φ όρων

5%

297.163,72

471.518,27

-5%

-328.439,46

-493.666,32

5%

11.728,19

118.760,97

-5%

-12.960,54

-131.261,53

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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- Κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των
κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές που
συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις του Ομίλου. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον
παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου
και ο κίνδυνος επιβάρυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας εξασφαλίζεται από την συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος
πληρωμών και εισπράξεων της εταιρείας και του Ομίλου. Η παρακολούθηση αυτή, από την πλευρά της Διοίκησης,
διασφαλίζει ότι υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου σε συνδυασμό με το
πρόγραμμα χρηματοδότησης και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις. Η σε μεγάλο βαθμό
σταθερή ροή των εισροών (εισπράξεις ενοικίων και ναυλομισθώσεις) συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου
ρευστότητας
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες
σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης.
Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2014
Ποσά σε €

Έως 12
μήνες

Από 1 έως
5 έτη

Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

12.437.710,54

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

45.228.552,45

0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0,00

0,00

Άνω των 5
ετών

Σύνολο
12.437.710,54
45.228.552,45

0,00

0,00

Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2013
Ποσά σε €

Έως 12
μήνες

Από 1 έως 5
έτη

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

43.161.255,79

-

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

11.036.416,05

Άνω των 5
ετών

0

Σύνολο
11.036.416,05
43.161.255,79
0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2014
Ποσά σε €
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

Έως 12
μήνες

Από 1 έως
5 έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

9.997.211

9.997.211

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15.975.297

15.975.297

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

0

0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2013
Ποσά σε €
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Έως 12
μήνες
9.527.965
16.253.347
0

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Από 1 έως
5 έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

-

-

0

0

9.527.965
16.253.347
0
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Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών
Οι επενδύσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Οι τιμές
αγοράς και οι αξίες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Εταιρεία μπορεί να είναι
ασταθείς και είναι πιθανόν να διακυμανθούν λόγω διαφόρων παραγόντων όπως κατάσταση Κεφαλαιαγορών διεθνώς,
πορεία Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποτελέσματα εταιρειών κ.λπ. Οι αλλαγές στις αξίες αυτών των επενδύσεων
ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η πλειονότητα των εσόδων είναι άμεσα εισπρακτέα
επειδή βασίζεται σε συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων και ναυλοσυμφώνων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των
πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Ομίλου. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον
ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες
από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να
μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το
Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο συνεργάτη. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα
καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης.

η

3 Ενότητα
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24,
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο έως 31.12.2014, παρουσιάζονται ακολούθως:
Πίνακες συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

6.000,00

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚ
Η Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΣΑΝΥΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

192,78

734,96

8.844,00

9.771,74

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ
Σ

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ARCADIA ΑΒΕΕ

ARCADIAN PROPERTIES SRL

ΣΥΝΟΛΟ

150.951,53

1.422.557,18

2.325.895,94

3.899.404,65

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ

112.841,00

77,30

112.918,30

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

AVENUE MANAGEMENT IKE

1.504.297,12

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
AVENUE MANAGEMENT IKE

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

157.697,34

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
AVENUE MANAGEMENT IKE

ΑΓΟΡΕΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2014

524.720,41

112.705,30

η

4 Ενότητα
Λοιπές Πληροφορίες
Προσωπικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε για τον Όμιλο σε 20 άτομα
ενώ την προηγούμενη χρήση ανήρχετο σε 31 άτομα. Η Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης απασχολούσε 0
άτομα ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης απασχολούσε 9 άτομα. Η μείωση του προσωπικού οφείλεται σε
απόφαση της διοίκησης να στραφεί σε εξωτερικό συνεργάτη για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της εταιρείας.

Ίδιες Μετοχές
Με απόφαση της από 09.12.2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του κν 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους: Mέχρι ποσοστού
10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή
των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ ανά μετοχή και χρονική διάρκεια η οποία
δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το
Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης.
Σημαντικά Γεγονότα μετά την λήξη της χρήσης 2014
Στις 14η Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,
στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 319.986 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και
οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε
έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) το σχηματισθέν με απόφαση της
από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της
Εταιρείας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονοµαστικής
αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με
συνακόλουθη µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της
Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν
κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά
ψήφου µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους), την απόκτηση από την Εταιρία
ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί
μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τιμή
απόκτησής τους στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Η όλη διαδικασία ορίσθηκε ότι θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της
με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου και να δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-848/27.02.2014 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης
Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν όλες
οι αποφάσεις της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Στις 29/5/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ καταγγελία εκ μέρους της EFG EUROBANK
ERGASIAS ομολογιακού δανείου υπολειπόμενου κεφαλαίου €9.350.158. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο
συμπεριλαμβάνεται στις « Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 1.
για τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οποία ο Όμιλος,
εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση
έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω
θέματος.
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο (εκκρεμούν σχετικές ανακοπές στα δικαστήρια) όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την αναδιάρθρωση του
δανείου.
Στις 2/6/2014 αποχώρησε όλο το προσωπικό από τη ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και προσλήφθηκε από την
εταιρία AVENUE MANAGEMENT IKE, με την οποία στις 5 Ιουνίου 2014 υπογράφτηκε σύμβαση πλήρους υποστήριξης
σε θέματα γραμματικής υποστήριξης, λογιστηρίου, οικονομικής διαχείρισης, προώθησης πωλήσεων, νομικών
θεμάτων, τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισμικού και τηλεπικοινωνιών. Επίσης με την από 31
Μαΐου 2014 σύμβαση με την εταιρία AVENUE MANAGEMENT ΙΚΕ, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανέλαβε την
υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούσαν στην αποζημίωση του προσωπικού στην AVENUE
MANAGEMENT ΙΚΕ, προς εξασφάλιση του προσωπικού.
Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
Στις 26/6/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ εκ μέρους της EFG EUROBANK ERGASIAS
επιστολή με θέμα την από 20/11/2009 σύμβαση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.800.000,00 ευρώ. Η EFG EUROBANK
ERGASIAS με την επιστολή της αυτή ζητά την εκπλήρωση της υποχρέωσης από την ARCADIAN PROPERTIES
S.R.L. της συνολικής οφειλής ύψους 2.043.987,39 ευρώ που αφορούν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.800.000,00 ευρώ και τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας από την 28/9/2011.
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2004-2007
καταλόγισε λογιστικές διαφορές που αφορούν Τέλη Χαρτοσήμου, ΦΠΑ και προσαυξήσεις ύψους € 3.598.288. Η
εταιρεία έχει υποβάλει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις προσφυγές η Εταιρεία είχε
ενταχθεί σε ρύθμιση και κατέβαλε τμηματικά το 10% του ποσού για Χαρτόσημο και ΦΠΑ ήτοι € 351.876. Οι
προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο Διοικητικό
Εφετείο για τις 22.09.2014, κατόπιν αναβολής στις 16.9.2013 & 13.1.2014 και αναμένεται η απόφαση. Επιπλέον, η
νομική υπηρεσία του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δύναται να επηρεάσει
ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
Για την εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. δημοσιεύθηκε στις 03.07.2014 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής α) μία σχετική ανακοπή που έχει ασκήσει η
εταιρεία κατά του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης αντίστοιχα, η δικάσιμος της
οποίας προσδιορίστηκε για 14/03/2017 και β) η επ’ αυτής (ανακοπής) αίτηση αναστολής για την οποία ορίσθηκε
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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αρχική δικάσιμος 21/11/2014 και αναβλήθηκε (λόγω της αποχής των δικηγόρων) για την 19/12/2014. Στης 19/12/2014
η πιο πάνω υπόθεση αναβλήθηκε για την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκε (λόγω Εθνικών Εκλογών) για της
03/04/2015.
Στις 17/03/2015 κατατέθηκε έφεση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014
απόφασης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού

Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β)
3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και
5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της
θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE.
Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους
δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της
ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει
ωστόσο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω
δικαστικής κρίσης.
Η θυγατρική μας εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε
στην εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη
δραστηριότητα στις 24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.
Η θυγατρική μας εταιρεία Gortynia Shipping S.A. η οποία κατείχε το πλοίο STAVROS P. στις 10/03/2015 το
μεταβίβασε. Το τίμημα καταβλήθηκε στον πιστωτή του δανείου, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς και η σχετική
υποθήκη επί του πλοίου αποσβέσθηκε.

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται την 31.12.2014 σε 357.630 Ευρώ διαιρούμενο 5.109 κοινές ονομαστικές
μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 70,00 Ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στην Αγορά
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχουν ως ακολούθως:
Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρείας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο
αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη
διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.
Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβαση.
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές
Οι σημαντικές άμεσες και έμμεσες συμμετοχές προσώπων (φυσικών και νομικών) στο σύνολο του

μετοχικού

κεφαλαίου και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.
3556/2007, κατά την 31.12.2014, παρουσιάζονται ακολούθως :
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Κατάσταση Συμμετοχών άνω του 5%
Αρ. μετοχών &
δικαιωμάτων ψήφ ου

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

555

10,86%

TRICONTINENTAL TRANSPORT

510

10,00%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

406

7,96%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

284

5,57%

Λοιπ οί μέτοχοι κάτω του 5%

3.354

65,61%

Σύνολο

5.109

100,00%

Μέτοχοι

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και
σύμφωνα με την κατάσταση του μετοχολογίου, η Εταιρεία γνωρίζει τα κάτωθι:
Συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας Παπαγεωργίου Γεώργιου είναι : οι κκ Γεώργιος Παπαγεωργίου του
Νικολάου, Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου (Επισημαίνεται ότι όλοι
οι συνδικαιούχοι μιας κοινής επενδυτικής μερίδας είναι συγκύριοι στο σύνολο των καταχωρηθέντων στην κοινή μερίδα
κινητών αξιών)
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Νικολάου κατέχει άμεσα μέσω κοινών επενδυτικών μερίδων 760 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,877% εκ των οποίων 555 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864%
σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιο
Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με συνδικαιούχους
τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου 555 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.
Ο κος Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με συνδικαιούχους
τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, 555 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.
Η Εταιρεία «TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION» ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ
υποπερ. (δδ) του Ν. 3556/2007 από τον κο Σταύρο Παπαγεωργίου του Νικολάου. Ως εκ τούτου, ο κος Σταύρος Ν.
Παπαγεωργίου κατέχει συνολικό ποσοστό 12,59% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, το οποίο αναλύεται ως
εξής:

2,59%

άμεσα

δικαιώματα

ψήφου και 10% έμμεσα δικαιώματα ψήφου μέσω της TRICONTINENTAL

TRANSPORT CORPORATION.
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
Συμφωνίες Μετόχων
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρείας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.
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Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16
του κ.ν. 2190/1920
Η από 9.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε

την

αγορά ιδίων μετοχών,

σύμφωνα με το άρθρο 16 του κν 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:
Mέχρι ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με κατώτατο όριο
αγοράς την τιμή των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ ανά μετοχή και χρονική
διάρκεια η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης,
εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της απόφασης. Η Διοίκηση της Εταιρείας
δεν ενεργοποίησε την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρεία, η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό
Με την επιφύλαξη των νομίμων υποχρεώσεων στο προσωπικό της Εταιρείας σε περίπτωση καταγγελιών των
συμβάσεων εργασίας, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το
προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Βεβαιώνεται ότι από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποιο σημαντικό
γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στην παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν.
2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που
δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου
2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.3 Επιτροπή Ελέγχου
3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικ ών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)
5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική
διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο,
τους μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι
της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της
απόδοσης της Διοίκησης κατά την διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω. Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση
διαδραματίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η
αυξημένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής
δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δημοσίων οργανισμών και θεσμών.
1. Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης.
Στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίστανται πλείονες του ενός
ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής διακυβέρνησης (ΚΕΔ) που να θεσπίζουν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών
διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρίες, έλλειψη η οποία διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες χώρες-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο δύσκολη την συμμόρφωση των ελληνικών εταιρειών με τις επιταγές της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής
διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που
επιβάλλει την συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών
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εταιρειών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την
λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού
δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση
επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη
διακυβέρνηση μίας Εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές
υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο
πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την υπ’ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του.
Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων
νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο
περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο
Κώδικα. Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις επιταγές του ν.
3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει μεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον γενικά (και μοναδικό μέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που
διαμορφώθηκε

από

τον

Σύνδεσμο

Επιχειρήσεων

&

Βιομηχανιών

(Σ.Ε.Β.)

(διαθέσιμο

στο

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JA N2011. pdf) στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται,
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που
δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής. Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς με την παρούσα
δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, ν. 3016/2002
και ν. 3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη
αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον
οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων
απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την
παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις
οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.
Μέρος Α΄- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του
Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία
υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά τις αμοιβές των
εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις
αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη. ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του διοικητικού Συμβουλίου
ΙΙ. Δυο από τα μέλη του ΔΣ έχουν υπηρετήσει σε αυτό για περισσότερα από δώδεκα (12) χρόνια από την ημερομηνία
της πρώτης εκλογής τους.
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του διοικητικού Συμβουλίου
-Το Δ.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη του, αλλά εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου
του Δ.Σ. στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων.
IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου
- το Δ.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων
συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Σε
κάθε περίπτωση όμως το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής
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Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς
που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ.
(συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα)
πριν από το διορισμό τους στο Δ.Σ.
V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του διοικητικού Συμβουλίου
- η μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη (πενταετής) ώστε να μην υπάρχει η
ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. σε συντομότερο χρονικά διαστήματα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση με
επιπλέον διατυπώσεις (νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ)
- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. , καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας
η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική
στιγμή.
VI. Λειτουργία του διοικητικού Συμβουλίου
- δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας
αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ.
- το Δ.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα
δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός μεν ενόψει του
γεγονότος ότι όλα τα μέλη αυτού είναι κάτοικοι νομού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του Δ.Σ., όταν
το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευμένο και
έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των
συνεδριάσεων του Δ.Σ.
- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. και των μη
εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις
αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. , χωρίς την
ύπαρξη «σινικών τειχών» μεταξύ των
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την
διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως
μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι
εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες

VII. Αξιολόγηση του διοικητικού Συμβουλίου
- δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των
επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία
προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η
διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.
Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος
Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου
- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως – δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος
κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω
επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες διατάξεις. - δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή
για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της
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Μέρος Γ΄- Αμοιβές
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών
- δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην
πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών
μελών του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα
συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει
της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία μέχρι σήμερα.
- στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν προβλέπεται ότι το Δ.Σ. μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή
όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων
χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό
του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώματα bonus ωριμάζουν μόνο μετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων.
- η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. δεν εγκρίνεται από το Δ.Σ. μετά από πρόταση της επιτροπής αμοιβών,
χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών.
Μέρος Γ΄ - Σχέσεις με τους μετόχους
Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων
του νόμου.
Η Εταιρεία εφαρμόζει τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την εταιρική
διακυβέρνηση. δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω
προβλέψεων.
2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του διοικητικού Συμβουλίου
2.1.1 Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από τρία
(3) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της
Εταιρείας ή άλλα φυσικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως
επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. Η
θητεία των μελών του διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την επομένη της ημέρας της
εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου έτους. Σε περίπτωση που
κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόματα μέχρι την
πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της
ιδιότητάς του.
2.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του
δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με
σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
αποφάσεων. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους
προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο,
προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει,
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με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο.
Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας,
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική
πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
2.1.3 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να
εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο
αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του
αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
2.1.4 . Oι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που
μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο
Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται
επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το
νόμιμο αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α κ.ν. 2190/1920,
υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το
ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
2.1.5 Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και
αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή.
2.1.6 Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι
από τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η
απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του καταστατικού και ανακοινώνεται από το
διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες,
ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου
2.2.1 Το ισχύον διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα
μέλη:


Νικόλαος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος



Νικόλαος Παπαγεωργίου του Σταύρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό μέλος



Αλέκος Παπαγεωργίου του Νικολάου, Μη εκτελεστικό μέλος



Λεωνίδας Καλογερόπουλος του Ανδρέα, ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος



Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη, ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Το ως άνω διοικητικό Συμβούλιο, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που
η

πραγματοποιήθηκε την 29 Απριλίου 2013. Η θητεία του λήγει την 28/04/2018.
2.2.2 Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία μελών του διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
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Είναι απόφοιτος του Αμερικάνικου Κολεγίου και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η παρουσία του στη
διοικητική δομή της εταιρείας αρχίζει το 1986 έχοντας την ευθύνη για την ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής
πληροφόρησης και μηχανοργάνωσης. Από το 1998 συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου και έχει αναλάβει τον
τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές οικονομικές σπουδές του και από το 1980 έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις
στη TROPEA HOLDING και σε άλλες εταιρείες της οικογένειας Παπαγεωργίου. Επίσης, ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης
του εμπορικού τομέα του Ομίλου. Από το 1998 έχει αυξημένες αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την οργανωτική
δομή και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμμετέχει σε Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου.
Αλέκος Ν. Παπαγεωργίου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα από τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ίδρυσε μαζί με τα αδέλφια του την SANYO
ΕΛΛΑΣ και συνέβαλε αποφασιστικά στη λειτουργική αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας. Ήταν υπεύθυνος για την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

2.3 Επιτροπή Ελέγχου
2.3.1 Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 29η Απριλίου 2013, Επιτροπή Ελέγχου (Audit
Committee) αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :
-- Λεωνίδας Καλογερόπουλος, Πρόεδρος,
-- Ελένη Παπαθεοφάνη, Μέλος
-- Αλέκος Παπαγεωργίου, Μέλος
Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών, τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.3.2 Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της ομάδας των εσωτερικών ελεγκτών
της Εταιρείας ,
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ,
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και
της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία
άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 2.3.3 Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της
παρεχόμενης προς το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η
συμμόρφωση της Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων.
2.3.4 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2014 (01/01/2014-31/12/2014) συνεδρίασε τέσσερις (4)
φορές.
2.3.5 Διευκρινίζεται ότι ο Νόμιμος Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ούτε
συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η
αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.
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3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής.
3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή
διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β)
αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση
των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) έκδοση δανείου με ομολογίες, η)
συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και θ) διορισμό
εκκαθαριστών. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1
του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι
επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων,
σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων, γ) Η κατά το άρθρο
78 του κ.ν. 2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών
της, (δ) Η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11,
τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Ν. 2190/1920,
και (ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.
3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες
ή διαφωνούν.
3.1.3 . Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας,
τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η γενική
συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Η Γενική
Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να
καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται
και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της
συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3.1.4 Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές,
πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες
συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η
ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3.1.5 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική
Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που
προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην
αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων,
για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται
σ’ αυτή. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού
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κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του
αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή
επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στ) μεταβολή του τρόπου
διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της
προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η
επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής
ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η
επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής
ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών
εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.
3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός,
ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού
εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου
της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην
ημερήσια διάταξη. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών,
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
3.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου
3.2.1.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις Γενικές
Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου
στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος
Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες
(μετοχές) της Εταιρείας . Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης
του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date), ήτοι κατά την έναρξη της
πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη
(3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος
φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς
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τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από
άδειά της.
3.2.1.4 Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση
των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα
πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και
στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.1.5 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε
μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 9στόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της
Εταιρείας , οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν
εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε
λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί
να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην
των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να
προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από
το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας , ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας ,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας , ή άλλου νομικού
προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω
περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους
ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2 Λοιπά δικαιώματα μετόχων
3.2.2.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία
αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της
Εταιρείας .
3.2.2.2 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

να

συγκαλεί

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα

συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας , με
απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας , που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
3.2.2.3 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί,
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του
διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της
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γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας .
3.2.2.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το
διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις
απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι
υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή
Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της
αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη
των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική
Συνέλευση, το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο νδ ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα
στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή
στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για
οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης με αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το
διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις
υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως. Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα
λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3
ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το διοικητικό
Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας . Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις
πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με
ονομαστική κλήση.
3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία
εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης.
3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο,
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

31

TROPEA HOLDING S.A.
εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία
που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας .
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.1.1. Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και πραγματοποιείται
σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του
κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν
λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με
αριθμό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών
συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα
της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να
ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς
έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Επίσης παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ.
της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και
διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων,
εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή
συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό
την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν
περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ
μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
4.1.3 Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και
ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της χρηματιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται
ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η
λειτουργία και οργάνωση του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών
Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και

του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και
συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την
ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια
βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται
μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή
εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.
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5. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας.
6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες των
οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν
αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση
σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση
λήψης έγκρισης από την Εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας
2001/34/ΕΚ,
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών
διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω
δικαιωμάτων,
ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα
δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους,
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα
στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας , τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους
διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,
ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την
τροποποίηση του καταστατικού,
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών,
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της
συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην Εταιρεία.
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει
άλλων νομικών απαιτήσεων,
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία
προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή
τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.»
6.2 Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:• ως προς το
σημείο γ΄: οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:
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Θυγατρικές
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

-

Ολική Εν οποίηση

ΚΥ ΠΡΟΣ

93,14%

-

Ολική Εν οποίηση

EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED

MARSHALL ISLANDS

-

93,14%

Ολική Εν οποίηση

GORTY NIA SHIPPING SA

MARSHALL ISLANDS

-

65,20%

Ολική Εν οποίηση

NEDA INTERNASIONAL S.A.

MARSHALL ISLANDS

-

74,51%

Ολική Εν οποίηση

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

ΛΙΒΕΡΙΑ

-

88,49%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

87,76%

4,13%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

53,85%

37,83%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIAN PROPERTIES SRL

ΡΟΥ ΜΑΝΙΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

ΕΛΛΑΔΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

18,00%

22,00%

Καθαρή θέση

ΤΟΥ ΡΚΙΑ

16,20%

19,80%

Καθαρή θέση

ΑΜΑCON EQI A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

25,25%

-

Καθαρή Θέση

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

35,00%

-

Καθαρή Θέση

KOINOTHTA A.E.Ξ.Τ.Ε.

Συγγενείς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
NORTEC MULTIMEDIA A.E.
NORTEC EURASIA S.A.

Περαιτέρω οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας , κατά την έννοια των διατάξεων
των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθες:
Αρ. μετοχών &
δικαιωμάτων ψήφ ου

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

555

10,86%

TRICONTINENTAL TRANSPORT

510

10,00%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

406

7,96%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

284

5,57%

Μέτοχοι

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης των υπόχρεων προσώπων, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και
σύμφωνα με την κατάσταση του μετοχολογίου, η Εταιρεία γνωρίζει τα κάτωθι:
Συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας Παπαγεωργίου Γεώργιου είναι : οι κκ Γεώργιος Παπαγεωργίου του
Νικολάου, Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου (Επισημαίνεται ότι όλοι
οι συνδικαιούχοι μιας κοινής επενδυτικής μερίδας είναι συγκύριοι στο σύνολο των καταχωρηθέντων στην κοινή μερίδα
κινητών αξιών)
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Νικολάου κατέχει άμεσα μέσω κοινών επενδυτικών μερίδων 760 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 14,877% εκ των οποίων 555 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864%
σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συνδικαιούχους τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου και Διονύσιο
Παπαγεωργίου του Γεωργίου.
Ο κος Γεώργιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με συνδικαιούχους
τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Διονύσιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου 555 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.
Ο κος Διονύσιος Παπαγεωργίου του Γεωργίου, κατέχει άμεσα μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας με συνδικαιούχους
τους κκ Γεώργιο Παπαγεωργίου του Νικολάου και Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γεωργίου, 555 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου, ήτοι ποσοστό 10,864% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου.
Η Εταιρεία «TRICONTINENTAL TRANSPORT CORPORATION» ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ
υποπερ. (δδ) του Ν. 3556/2007 από τον κο Σταύρο Παπαγεωργίου του Νικολάου. Ως εκ τούτου, ο κος Σταύρος Ν.
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Παπαγεωργίου κατέχει συνολικό ποσοστό 12,59% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, το οποίο αναλύεται ως
εξής:

2,59%

άμεσα

δικαιώματα

ψήφου και 10% έμμεσα δικαιώματα ψήφου μέσω της TRICONTINENTAL

TRANSPORT CORPORATION.
ως προς το σημείο δ΄: δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
• ως προς το σημείο στ΄: δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των
δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων
ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν
από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την
Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
• ως προς το σημείο η΄: αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , δεν υφίστανται κανόνες οι
οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί
περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής διακυβέρνησης.
• ως προς το σημείο θ’: δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή
την επαναγορά μετοχών.
Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης
Διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Μεταμόρφωση, 30 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Ο Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό

Σύμβουλος

Μέλος

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Νικόλαος Σ. Παπαγεωργίου

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 30 σελίδες, είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2015.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπυρ. Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας
«ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και
ης
ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο του
1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48
του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Στη Σημείωση 6.27 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο
γεγονός ότι υφίστανται προσφυγές της Εταιρείας προς επίλυση φορολογικών διαφορών ποσού € 3,6 εκ.. Η έκβαση
της εν λόγω υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηµατισθεί
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 3) Στη Σημείωση 6.30 των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης: (α) Το
σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 23,04 εκ. και € 61,27 εκ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο κυρίως
οφείλεται σε αθέτηση τήρησης χρηματοοικονομικών δεικτών ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων εντός
προκαθορισμένων ορίων και (β) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου συνολικού ποσού €
23,65 εκ. και € 37,87 εκ. αντίστοιχα είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων (β1) ποσό € 13,99 εκ. και € 27,69
εκ. αντίστοιχα αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και (β2) ποσό € 9,67 εκ. αφορούσε
ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω συμμετοχής της Εταιρείας σε εγγύηση για τη χορήγηση
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τραπεζικού δανεισμού σε θυγατρική της εταιρεία. Στα ως άνω πλαίσια η διοίκηση του Ομίλου έχει δρομολογήσει μια
σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 6.30 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών
των ενεργειών δεν δύναται να διασφαλιστεί με βεβαιότητα και, ως εκ τούτου, οι υφιστάμενες συνθήκες υποδηλώνουν
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αμφιβολία συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα
θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπυρ. Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

31.12.2014

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2014
31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ιδιοχ ρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια
στοιχ εία
Επεν δύσεις σε ακίν ητα

6.1

15.751.138,93

21.544.572,84

4.322.725,44

4.841.659,07

6.1

21.091.189,35

25.760.599,87

18.901.965,00

23.522.881,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχ εία
Συμμετοχ ές σε θυγατρικές

6.2

0,00

0,00

60.000,00

916.216,81

Συμμετοχ ές σε συγγεν είς εταιρείες

6.3

802.400,00

1.980.605,65

180.144,96

180.144,96

6.4

110.133,33

386.145,15

110.133,33

110.311,52

6.16

779.542,39

779.542,39

0,00

0,00

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6.5

165.300,00

71.966,79

61.830,00

57.866,79

Αν αβαλλόμεν η φορολογία

6.6

559.429,54

858.785,98

423.728,04

299.328,60

39.259.133,54

51.382.218,67

24.060.526,77

29.928.408,92

17.437,98

44.068,60

0,00

0,00

Μη κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία
προοριζόμεν α για πώληση
Μη κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία από
διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο (α)
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

6.7

Απαιτήσεις από πελάτες

6.8

392.499,20

1.003.008,76

244.044,01

667.358,40

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί

6.9

1.992.483,66

1.933.572,25

2.593.414,57

2.544.167,42

Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες

6.10

884.445,34

449.373,04

98.183,99

55.673,56

3.286.866,18

3.430.022,65

2.935.642,57

3.267.199,38

42.545.999,72

54.812.241,32

26.996.169,34

33.195.608,30

Σύνολο (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχ ικό κεφάλαιο

6.11

357.630,00

510.840,00

357.630,00

510.840,00

Αποθεματικά

6.11

-32.179.653,22

-19.127.919,30

-3.822.798,33

2.879.764,15

-31.822.023,22

-18.617.079,30

-3.465.168,33

3.390.604,15

3.779.573,75

6.272.923,33

0,00

0,00

-28.042.449,47

-12.344.155,97

-3.465.168,33

3.390.604,15

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αν αβαλλόμεν η φορολογία

6.12

3.354.439,26

3.556.329,60

3.110.262,17

3.073.764,18

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες
υποχ ρεώσεις

6.13

2.679.406,13

2.514.055,03

1.378.567,43

949.928,40

6.033.845,39

6.070.384,63

4.488.829,60

4.023.692,58

Σύνολο (β)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχ υπρόθεσμες υποχ ρεώσεις

6.15

12.437.710,54

11.036.416,06

9.997.211,28

9.527.964,68

Βραχ υπρόθεσμες δαν ειακές υποχ ρεώσεις

6.14

45.228.552,45

43.161.255,79

15.975.296,79

16.253.346,89

Υ ποχ ρεώσεις που σχ ετίζον ται με μη
κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία από
διακοπείσες δραστηριότητες

6.888.340,81

6.888.340,81

0,00

0,00

6.16
64.554.603,80

61.086.012,66

25.972.508,07

25.781.311,57

42.545.999,72

54.812.241,32

26.996.169,34

33.195.608,30

Σύνολο (γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) + (γ)
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
01.01-31.12.2014

ΟΜΙΛΟΣ
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2013

Σύνολο
1/1-31/12/2013

Κύκλος Εργασιών

6.17

7.911.214,31

8.310.823,47

0,00

8.310.823,47

Κόστος Πωληθέν των

6.18

-5.775.237,74

-5.299.125,25

0,00

-5.299.125,25

2.135.976,57

3.011.698,22

0,00

3.011.698,22

Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Άλλα λειτουργικά έσοδα

6.19

1.154.037,53

1.479.991,33

0,00

1.479.991,33

Έξοδα διοίκησης

6.20

-1.248.967,49

-1.165.183,73

0,00

-1.165.183,73

Έξοδα διάθεσης

6.20

-581.927,11

-551.538,92

0,00

-551.538,92

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Κέρδος/(ζημία) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

6.19

-5.147.603,46

-669.474,12

-2.478.661,41

-3.148.135,53

-3.688.483,96

2.105.492,78

-2.478.661,41

-373.168,63

-1.596.657,49

-1.672.914,91

0,00

-1.672.914,91

-5.285.141,45

432.577,87

-2.478.661,41

-2.046.083,54

Αποσβέσεις
Κέρδος/ (ζημία) προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Επεν δυτικά έσοδα

6.21

102.230,16

24.231,34

0,00

24.231,34

Επεν δυτικά έξοδα

6.21

-6.778.041,39

-28.075.826,35

8.216.270,15

-19.859.556,20

-11.960.952,68

-27.619.017,14

5.737.608,74

-21.881.408,40

-1.714.732,17

-1.498.701,00

0,00

-1.498.701,00

-13.675.684,85

-29.117.718,14

5.737.608,74

-23.380.109,40

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων &
χρηματοδοτικών εξόδων
Χρηματοοικον ομικά έξοδα

6.22

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Μείον αν αβαλλόμεν η φορολογία

6.23

174.233,49

-71.096,62

0,00

-71.096,62

Μείον τρέχ ον φόρος

6.23

481,00

5.537,36

0,00

5.537,36

-13.850.399,34

-29.052.158,88

5.737.608,74

-23.314.550,14

-11.675.695,05

-27.806.721,03

5.272.288,67

-22.534.432,36

-2.174.704,29

-1.245.437,85

465.320,07

-780.117,78

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
(Α)
Καταν έμον ται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους αν ά μετοχ ήβασικά

6.24

-2.285,3191

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

-5.442,6935

1.031,9610
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ

Σημείωση

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

Κύκλος Εργασιών

6.17

2.846.445,34

3.280.808,25

Κόστος Πωληθέν των

6.18

-800.334,88

-1.088.521,49

2.046.110,46

2.192.286,76

Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Άλλα λειτουργικά έσοδα

6.19

77.538,90

308.820,65

Έξοδα διοίκησης

6.20

-707.574,74

-589.991,72

Έξοδα διάθεσης

6.20

0,00

-637,50

Άλλα λειτουργικά έξοδα

6.19

-875.175,56

-1.622.745,78

Κέρδος/(ζημία) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

540.899,06

287.732,41

Αποσβέσεις

-59.446,16

-66.989,11

Κέρδος/ (ζημία) προ φόρων χρηματοδοτικών &
επενδυτικών αποτελεσμάτων

481.452,90

220.743,30

Επεν δυτικά έσοδα

6.21

15.769,01

1.780,11

Επεν δυτικά έξοδα

6.21

-6.498.256,77

-23.957.479,12

-6.001.034,86

-23.734.955,71

-504.623,10

-396.702,49

-6.505.657,96

-24.131.658,20

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων & χρηματοδοτικών
εξόδων
Χρηματοοικον ομικά έξοδα

6.22

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Μείον αν αβαλλόμεν η φορολογία

6.23

-56.833,04

-174.419,18

Μείον τρέχ ον φόρος

6.23

0,00

0,00

-6.448.824,92

-23.957.239,02

-6.448.824,92

-23.957.239,02

0,00

0,00

-1.262,2480

-4.689,2227

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Καταν έμον ται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους αν ά μετοχ ή-βασικά

6.24

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους (Α)

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
01.01-31.12.2014

Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες
01.01-31.12.2013

Διακοπείσες
Δραστηριότητες
01.01-31.12.2013

Σύνολο
01.01-31.12.2013

-13.850.399,34

-29.052.158,88

5.737.608,74

-23.314.550,14

-1.031.324,82

-974.594,81

0,00

-974.594,81

82.505,98

77.967,58

0,00

77.967,58

-919.622,94

64.138,34

0,00

64.138,34

0,00

1.047.255,84

0,00

1.047.255,84

16.332,91

3.947,16

4.214,71

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.827,15

0,00

-8.827,15

-1.847.894,16

209.886,96

0,00

209.886,96

-15.698.293,50

-28.842.271,92

5.737.608,74

-23.104.663,18

-13.204.943,92

-27.631.861,49

5.272.288,67

-22.359.572,82

-2.493.349,58

-1.210.410,43

465.320,07

-745.090,36

Λοιπά συνολικά έσοδα :
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Αναπροσαρμογή ενσώματων παγί ων στοι χεί ων

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναπροσαρμογή
ενσώματων ακι νητοποι ήσεων
Συναλλαγματι κές δι αφορές από μετατροπή
οι κονομι κών καταστάσεων επι χει ρηματικών
δραστηρι οτήτων στο εξωτερι κό
Καθαρό Ει σόδημα καταχωρημένο απευθεί ας στα Ίδι α
Κεφάλαι α

Αναλογι στι κά κέρδη / (ζημι ές)

3.947,16

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Μεταβολή % συμμετοχές σε θυγατρι κές

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογι στι κών ζημι ών

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Α+Β)

Κατανέμονται σε:

Ιδι οκτήτες Μητρι κής
Δι και ώματα Μειοψηφί ας

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη/Ζημίες μετά απ ό φόρους (Α)

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

-6.448.824,92

-23.957.239,02

-460.087,47

-486.665,69

36.807,00

38.933,26

0,00

-845.428,12

16.332,91

842,11

0,00

26,12

Λοιπ ά συνολικά έσοδα π εριόδου μετά φόρων (Β)

-406.947,56

-1.292.292,32

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Α+Β)

-6.855.772,48

-25.249.531,34

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

-6.855.772,48
-

-25.249.531,34
-

Λοιπ ά συνολικά έσοδα :
Στοιχεία π ου ενδέχεται να ταξινομηθούν στην
κατάσταση απ οτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Αναπ ροσαρμογή ενσώματων π αγίων στοιχείων
Αναβαλλόμενος Φόρος απ ό αναπ ροσαρμογή
ενσώματων ακινητοπ οιήσεων
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας στα Ίδια
Κεφάλαια
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)
Αναβαλλόμενοι φόροι επ ί των αναλογιστικών ζημιών
ΔΛΠ 19

Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -6.855.772,48 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: α) αποτέλεσμα
χρήσης €-6.448.824,92, β) αντιλογισμός αναλογιστικών κερδών ζημιών 16.332,91€, γ) αναπροσαρμογή
ενσώματων παγίων €-460.087,47 και δ) αναβαλλόμενος φόρος από αναπροσαρμογή €36.807,00.
Το κονδύλι

συγκεντρωτικά

συνολικά

έσοδα

ύψους €-15.698.293,50 για τον όμιλο αναλύεται ως εξής: α)

συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων στο εξωτερικό €-919.622,94, β) αποτέλεσμα
χρήσης €-13.850.399,34, γ) αντιλογισμός αναλογιστικών κερδών ζημιών 16.332,91€, δ) αναπροσαρμογή
ενσώματων παγίων €-1.031.324,82, δ) αναβαλλόμενος φόρος από αναπροσαρμογή €82.505,98 και ε) μεταβολή %
συμμετοχές σε θυγατρικές €4.214,71.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Απ οτελέσματα π ρο φόρων (συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)
Απ οτελέσματα π ρο φόρων (διακοπείσες
δραστηριότητες)

1/1-31/12/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2013

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

-13.675.684,85

-29.117.718,14

-6.505.657,96

-24.131.658,20

0,00

5.737.608,74

Απ οσβέσεις

1.596.657,49

1.672.914,91

59.446,16

66.989,11

Προβλέψεις

4.322.654,20

659.332,23

354.178,98

1.121.223,42

9.301,92

14.491,79

0,00

0,00

6.675.811,23

19.835.324,86

6.498.212,13

23.955.633,97

1.714.732,17

1.498.701,00

504.623,10

396.702,49

26.630,62

16.059,23

0,00

0,00

572.831,33

20.641,49

409.001,98

810.543,09

132.905,72

-425.262,44

-298.717,28

-1.811.138,26

-823.378,23

-636.148,94

-499.432,72

-396.702,49

-2.730,39

-65.016,71

-2.730,39

-46.011,76

0,00

0,00

0,00

0,00

549.731,21

-789.071,98

518.924,00

-34.418,63

0,00

-19.762,00

-50.000,00

-459.931,00

-35.347,95

-87.675,25

-41.254,35

-47.092,46

Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Συναλλαγματικές διαφορές
Απ οτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημίες)
επ ενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφ αλαίων κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες.
Μείωση / (αύξηση) απ οθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υπ οχρεώσεων (π λην
τραπ εζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές απ ό διακοπ είσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απ όκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπ ραξιών & λοιπ ών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων & άυλων π αγίων
π εριουσιακών στοιχείων .
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώματων &
άυλων π αγίων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις Συμμετοχών &
Χρεογράφων
Μερίσματα εισπ ραχθέντα
Επ ενδυτικές ροές απ ό διακοπ είσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0,00

65,06

0,00

65,06

10.396,48

16.225,91

44,64

1.780,11

319.222,51

0,00

166,91

0,00

19.240,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313.511,86

-91.146,28

-91.042,80

-505.178,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις απ ό αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα π ληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές απ ό διακοπ είσες
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης
χρήσης

0,00

0,00

0,00

0,00

-428.170,77

-227.338,96

-385.370,77

-132.838,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-428.170,77

-227.338,96

-385.370,77

-132.838,96

435.072,30

-1.107.557,22

42.510,43

-672.435,88

449.373,04

1.556.930,26

55.673,56

728.109,44

884.445,34

449.373,04

98.183,99

55.673,56
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για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Ετήσιες Ενοποιημένες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013
Αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο
την 01 Ιαν ουαρίου 2014

Μετοχικό
κεφ άλαιο

510.840

Διαφ ορά
Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

Λοιπά αποθεματικά

99.946.300,09

Ειδικό
αποθεματικό

19.330.994,71

Συναλλαγματικές διαφορές
από μετατροπή οικονομικών
καταστάσεων στο εξωτερικό

50.573.153,07

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομέν
ων προς
πώληση

-20.953,70

Αποτελέσματα εις
ν έον

-188.957.413,47

Αν αλογιστικά κέρδη ζημίες

-12.344.155,97

-596.762,94

-322.860,00

-919.622,94

-11.675.695,05

-11.675.695,05

-2.174.704,29

-13.850.399,34

16.332,91

16.332,91

Συγκεν τρωτικά συν ολικά
έσοδα μετά από φ όρους
-153.252

Αύξηση Μ.Κ.

42,00

-1.031.324,82

-1.031.324,82

82.505,98

82.505,98

82.505,98

0,00

3.194.146,19

-50.573.153,07

Μετοχικό
κεφ άλαιο

-13.204.943,92

-42,00
-3.194.146,19

357.630

-11.659.362,14

153.252,00

Αν ακατάταξη αποθεματικού
Συμψηφ ισμός
αποθεματικού με
αποτέλεσμα εις ν έον
99.946.258,09

14.591.266,74

Διαφ ορά Μετοχών
Υπέρ το άρτιο

4.214,71

-1.031.324,82

-1.545.581,78

Μείωση Μ.Κ.

Ποσά σε Ευρώ

16.332,91
4.214,71

Αν απροσαρμογή
εν σώματων παγίων
Αν αβαλλόμεν ος φ όρος από
αν απροσαρμογή
εν σώματων
ακιν ητοποιήσεων

Σύν ολο ιδίων
Κεφ αλαίων

6.272.923,33

Μεταβολή % συμμετοχές σε
θυγατρικές

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2014

Δικαιώματα
Μειοψηφ ίας

-18.617.079,30

-596.762,94

Ζημίες χρήσης

Σύν ολο

Λοιπά
αποθεματικά

153.252,00

-20.953,70

Ειδικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομέν ων
προς πώληση

0,00

-1.068.209,54

-15.698.293,50
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.573.153,07

0,00

-146.849.476,35

-31.822.023,22

Αποτελέσματα
εις ν έον

-2.493.349,58

0,00

Σύν ολο

0,00
3.779.573,75

Δικαιώματα
Μειοψηφ ίας

-28.042.449,47

Σύν ολο ιδίων
Κεφ αλαίων

Υπόλοιπο
την 01 Ιαν ουαρίου 2013

51.083.993,00

99.946.300,16

20.198.511,02

Επίδραση από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Υπόλοιπα κατά την 1η
Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α.

51.083.993,00

99.946.300,16

Αναπροσαρμογή
ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος
από αναπροσαρμογή
ακινήτων

20.198.511,02

-1.068.209,54

-166.521.082,89

3.639.511,75

104.011,77

104.011,77

-166.417.071,12

3.743.523,52

7.018.013,69

10.657.525,44

104.011,77

7.018.013,69

10.761.537,21

-974.594,81

-974.594,81

-974.594,81

77.967,58

77.967,58

77.967,58

Αναλογιστικά κέρδη /
ζημίες

3.947,16

3.947,16

3.947,16

Αναβαλλόμενος φόρος
από ΔΛΠ 19

-8.827,15

-8.827,15

-8.827,15

1.047.255,84

1.047.255,84

Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απευθείας
στην καθαρή θέση
Συναλλαγματικές διαφορές
από μετατροπή
οικονομικών καταστάσεων
στο εξωτερικό

1.047.255,84

29.110,92

Ζημίες περιόδου
Συγκεν τρωτικά συν ολικά
έσοδα μετά από φ όρους

0,00

Μείωση Μ.Κ.

-50.573.153,07

Αύξηση Μ.Κ.

0,07

0,00

-867.516,31

0,00

1.047.255,84

35.027,42

64.138,34

-22.534.432,36

-780.117,78

-23.314.550,14

-22.539.312,35

-22.359.572,82

-745.090,36

-23.104.663,18

50.573.153,07
-0,07

Φόρος από Μείωση Μ.Κ.
θυγατρικής
Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2013

29.110,92
-22.534.432,36

-1.030,00
510.840

99.946.300,09

19.330.994,71

50.573.153,07

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

-20.953,70

-188.957.413,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.030,00

-1.030,00

-18.617.079,30

6.272.923,33

-12.344.155,97
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Η μητρική εταιρεία με την από 13/9/2013 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (i) την αύξηση της
ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ,
με συνακόλουθη μείωση των υφιστάμενων μετοχών της από 51.083.993 σε 510.840 μετά ψήφου κοινές ονομαστικές
μετοχές (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση εκατό (100) παλαιών μετοχών και (ii) την
περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ µε σκοπό
το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα ευρώ (510.840,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (510.840)
μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία
Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα, η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της μητρικής
σε «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» αντίστοιχα.
Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «TROPEA HOLDING
S.A.» με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-5979/15.10.2013 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης
Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι
αποφάσεις της από 13.09.2013 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας σχετικά με την
τροποποίηση του κεφαλαίου και της επωνυμίας της εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις των σχετικών
άρθρων του καταστατικού της.
Επίσης με απόφαση της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής
µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως µείωσης του συνολικού αριθµού
αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών, και συγκεκριμένα με συνένωση 100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας,
και ταυτόχρονης (ii) µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από εκατό
(100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε
το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο
(153.252,00 €) Ευρώ, µε σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ανερχόμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ
(357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με
κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας
εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν
εννέα (5.109) μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Επίσης η από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα, το
σχηματισθέν με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό
ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες
ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.
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Ετήσιες Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας
Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ

Διαφορά Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομένων
προς πώληση

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικό
αποθεματικό

Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

-44.868.195,84

-105.920.195,31

3.390.604,15

-6.448.824,92

-6.448.824,92

16.332,91

16.332,91

Υπόλοιπο

την 01 Ιανουαρίου 2014

510.840

99.946.300,09

1.449.729,20

1.837.175,64

-138.202,70

50.573.153,07

Κέρδη (Ζημίες) χρήσης

Αναλογιστικά κέρδη ζημίες
Αναπροσαρμογή ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος από
αναπροσαρμογή ενσώματων
ακινητοποιήσεων

-460.087,47

-460.087,47

36.807,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά από φόρους

-423.280,47

Μείωση Μ.Κ.

-153.252,00

Αύξηση Μ.Κ.

42,00

36.807,00
-6.432.492,01

153.252,00

-6.855.772,48
0,00

-42,00

0,00

Συμψηφισμός αποθεματικού με
αποτέλεσμα εις νέον

-50.573.153,07

50.573.153,07

0,00

Υπόλοιπο την

31 Δεκεμβρίου 2014

Ποσά σε Ευρώ

357.630,00

99.946.258,09

Μετοχικό κεφάλαιο

1.449.729,20

Διαφορά Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

1.837.175,64

Τακτικό
Αποθεματικό

-138.202,70

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομένων
προς πώληση

Αφορολόγητα
αποθεματικά

153.252,00

-45.291.476,31

Ειδικό
αποθεματικό

Λοιπά αποθεματικά

-61.779.534,25

Αποτελέσματα εις
νέον

-3.465.168,33

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο

την 01 Ιανουαρίου 2013

51.083.993,00

99.946.300,16

1.449.729,20

1.837.175,64

-528.006,29

0,00

-43.185.231,70

Επίδραση από την αναθεώρηση του
ΔΛΠ 19

-81.960.556,87

28.643.403,14

-3.267,65

-3.267,65

-81.963.824,52

28.640.135,49

η

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου
2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

51.083.993,00

99.946.300,16

1.449.729,20

1.837.175,64

Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

-528.006,29

-43.185.231,70

389.803,59

-1.235.231,71

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

Αναβαλλόμενος φόρος από ΔΛΠ 19
Αναπροσαρμογή
ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων
ακινητοποιήσεων

842,11

842,11

26,12

26,12

-486.665,69

Αναβαλλόμενος φόρος από
αναπροσαρμογή ακινήτων

-486.665,69

38.933,26

Κέρδη (Ζημίες) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά από φόρους

-845.428,12

0,00

0,00

Μείωση Μ.Κ.

-50.573.153,07

Αύξηση Μ.Κ.

0,07

-0,07

510.840

99.946.300,09

0,00

0,00

389.803,59

0,00

-1.682.964,14

38.933,26

-23.957.239,02

-23.957.239,02

-23.956.370,79

-25.249.531,34

50.573.153,07

0,00

0,00

Υπόλοιπο την

31 Δεκεμβρίου 2013

1.449.729,20

1.837.175,64

-138.202,70

50.573.153,07

-44.868.195,84

-105.920.195,31

3.390.604,15

Η υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19, έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012
(31/12/2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και
λάθη».
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Ε. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Πληροφορίες για τον Όμιλο
1.1 Γενικές πληροφορίες για την ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και ο διακριτικός της τίτλος «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως
«Εταιρεία» ή «ΤΡΟΠΑΙΑ»)
ο

Έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο 12 χλμ.
της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας.
η

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2028.
Κύριος σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι η συμμετοχή της σε διάφορες
εταιρείες, καθώς και η ίδρυση νέων εταιρειών, οποιουδήποτε σκοπού, προς τις οποίες θα παρέχει υπηρεσίες
διοικητικής, τεχνικής, χρηματοοικονομικής κ.λπ. υποστήριξης.
.
1.2 Κλάδοι δραστηριοποίησης Ομίλου

1.2.1

Υπηρεσίες τηλεφωνίας

Στον κλάδο υπηρεσιών τηλεφωνίας δραστηριοποιείται η Εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ AEBE
η οποία είναι 100% θυγατρική της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ
Η νέα στρατηγική ανάπτυξης καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών, καθώς προσφέρει υπηρεσίες τόσο μέσα από 3δίκτυα καταστήματα SANYOCOM (Cosmote, Vodafone, Wind), όσο και μέσα από μονοδίκτυα αποκλειστικά
καταστήματα SANYOCOM – WIND, SANYOCOM – VODAFONE, SANYOCOM –COSMOTE.
1.2.2

Κλάδος ακίνητης περιουσίας (Real Estate)

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Αστικών Ακινήτων με πρωταρχικό σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας της.
Το Μάιο του 2007 άρχισε η λειτουργία του νέου εμπορικού κέντρου με την επωνυμία AVENUE. Οι συνολικοί χώροι
πώλησης του Εμπορικού Κέντρου ανέρχονται σε 22.000 τ.μ.
Σημειώνεται, ότι το AVENUE βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της Πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα,
βρίσκεται πλησίον της διασταύρωσης της Λεωφ. Κηφισίας με την Αττική οδό η οποία παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο
νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων καθώς και σε όλες τις άλλες εξόδους της Αθήνας προς όλη την χώρα.
Τον Μάιο του 2003 ξεκίνησε τη λειτουργία του το ARCADIA HOTEL - ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων, χωρητικότητας 196
κλινών - το οποίο βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 43.000 τετραγωνικών μέτρων σε απόσταση 3 χλμ. από το
κέντρο της Κομοτηνής και κοντά στο Πανεπιστήμιο της πόλης.
Το ξενοδοχείο ARCADIA εφαρμόζει στρατηγική παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας και αναψυχής,
συνεδριακού τουρισμού και οργάνωσης εκδηλώσεων καλύπτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Αν.
Μακεδονίας και Θράκης συμβάλλοντας παράλληλα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Τον Απρίλιο του 2007 η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ίδρυσε την Εταιρεία ARCADIAN PROPERTIES SRL με έδρα τη
Ρουμανία και αντικείμενο τις επενδύσεις σε ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία εξαγόρασε
έκταση συνολικής επιφάνειας 42.000 τμ στην περιοχή ΚΟΡΜΠΕΑΝΚΑ του ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ. Η έκταση αυτή
βρίσκεται σε οικιστική ζώνη και είναι χωρισμένη σε 49 άρτια οικόπεδα.
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1.2.3

Κλάδος Επενδύσεων

Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. απέκτησε το Δεκέμβριο του 2006 την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της
Κύπρου Εταιρεία «ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ». Η κύρια δραστηριότητα της τελευταίας είναι οι
επενδύσεις σε μετοχές και παντός είδους παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και οι
επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

2.
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Βάση προετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 έχουν συνταχτεί
σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Οι λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων
Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going
concern) όπως αυτή περιγράφεται στο ΔΛΠ 1.
Δεν υιοθετήθηκαν άλλα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.
2.2

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη
σύνταξη αυτών των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη
σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 , εκτός από την υιοθέτηση
των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονομικά έτη με έναρξη πριν ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον
σχηµατισµό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η
υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει σημαντική επίδραση για τον Όμιλο και την Εταιρεία.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας µη χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζημιά αποµείωσης και β) λεπτομερείς
γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή
αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία
ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά µέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί
ως µέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Η υιοθέτηση
της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για τον Όµιλο και για την Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
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Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα µοντέλο
αναμενόμενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζηµιών που
εφαρμόζεται σήµερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων µοντέλο του ΔΛΠ 39. Η υιοθέτηση της
τροποποίησης δεν έχει επίδραση για τον Όµιλο και για την Εταιρεία.
Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17η
Ιουνίου 2014).
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα
έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή
της εισφοράς. Η διερμηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει
σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια
συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για τον Όµιλο και για την Εταιρεία.
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες: (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014).
Το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ») δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις
από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση), τα οποία
δεν είχαν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας. Οι κυριότεροι όροι των
προτύπων είναι οι εξής:
 ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται
στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής)
µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην
ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν
σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει
έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα
άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης/πρακτορευοµένου.
 ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες».
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες
δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες
σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες
που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού
συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες».
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα
τροποποιηµένα ΔΛΠ 27 ή 28.


ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης».
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H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες
µετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις
του ΔΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται
το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές
οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται.


ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων».
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση.
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν
τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων.
 ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις».
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
ΔΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο
ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες»
που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.
 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες».
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του
ΔΠΧΑ 11.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014).
Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα
καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των
ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού
ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιουλίου 2014).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.








ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της
‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα
το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά µέσα:
Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη
χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον
αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν
προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο
της αναπροσαρµογής.
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ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει
ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική
οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιουλίου 2014).
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην
λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις
οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13
για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει
εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηματοοικονομικών συµβολαίων) εντός του
πεδίου εφαρµογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40
και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.








ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων)
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό
δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες
προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόµενη ανάµειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7
«Γνωστοποιήσεις – Συµψηφισµός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτείται για όλες τις ενδιάµεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό
είναι το νόµισµα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» που
αναφέρεται στο πρότυπο.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
η
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή σε
µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και
µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά µε την
πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας.
Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που
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περιλαµβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται
όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά
τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης
προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους
οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. Η τροποποίηση
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών
των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική
ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων
τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία και ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017).
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να

βελτιώσει

τη

συγκρισιµότητα

µεταξύ

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που
πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να
απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε
αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:

3.1

Βάση ενοποίησης

Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρείας ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε
μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δύναμη άσκησης ελέγχου
στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών.
Οι θυγατρικές ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος
μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.
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Οι συμμετοχές του Ομίλου σε άλλες εταιρείες στις οποίες ασκεί σημαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή
κοινοπραξίες, ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως.
Στην παράγραφο 3.2 παρέχεται πλήρης λίστα των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών που ενσωματώνονται στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου μαζί με τα σχετικά ποσοστά.
3.2

Δομή του Ομίλου

Η δομή του Ομίλου κατά την 31/12/2014 έχει ως εξής:
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΑ 31.12.2014
ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

-

-

ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

-

Ολική Εν οποίηση

ΚΥ ΠΡΟΣ

93,14%

-

Ολική Εν οποίηση

GORTY NIA SHIPPING SA

MARSHALL ISLANDS

-

65,20%

Ολική Εν οποίηση

NEDA INTERNATIONAL S.A.

MARSHALL ISLANDS

-

74,51%

Ολική Εν οποίηση

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

ΛΙΒΕΡΙΑ

-

88,49%

Ολική Εν οποίηση

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

87,76%

4,13%

Ολική Εν οποίηση*

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

53,85%

37,83%

Ολική Εν οποίηση*

ARCADIAN PROPERTIES SRL

ΡΟΥ ΜΑΝΙΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

ΕΛΛΑΔΑ

100%

-

Ολική Εν οποίηση

Σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

KOINOTHTA A.E.Ξ.Τ.Ε.
NORTEC A.E.

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

18,00%

22,00%

Καθαρή θέση

ΤΟΥ ΡΚΙΑ

16,20%

19,80%

Καθαρή θέση

STUDIO ALPHA ARCADIA A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

-

45,03%

Καθαρή Θέση

ΑΜΑCON EQI A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

25,25%

-

Καθαρή Θέση

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΑ

35,00%

-

Καθαρή Θέση

NORTEC EURASIA S.A.

*Οι θυγατρι κές εται ρεί ες ARCADIA ΑΒΕΕ & ARCADIA AUDIOVISUAL AE εμφανί ζονται στι ς οι κονομι κές καταστάσει ς της 30/09/2014 στι ς δι ακοπεί σες δραστηρι ότητες.





Την 24/6/2010 η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ εξαγόρασε ποσοστό 16,199% της εταιρείας «NORTEC
EURASIA ELEKTRONIK EGLENCE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» από την συγγενή της εταιρεία
«NORTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ –
ΑΝΑΨΥΧΗΣ». Το τίμημα ορίστηκε στην ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και ανήλθε συνολικά σε 383.108,50
ευρώ. Μετά την μεταβίβαση η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ κατέχει άμεσα ποσοστό 16,199% της
εταιρείας «NORTEC EURASIA ELEKTRONIK EGLENCE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».
Επιπρόσθετα την 24/6/2010 η ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, 100% θυγατρική εταιρεία
της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, εξαγόρασε ποσοστό 19,799% της εταιρείας «NORTEC EURASIA
ELEKTRONIK EGLENCE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» από την εταιρεία «NORTEC ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ». Το τίμημα
ορίστηκε στην ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και ανήλθε συνολικά σε 468.244,20 ευρώ. Μετά την πώληση
η ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ
κατέχει άμεσα ποσοστό 19,799% της εταιρείας
«NORTEC EURASIA ELEKTRONIK EGLENCE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI». Μετά τα ανωτέρω
η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ κατέχει άμεσα και έμμεσα ποσοστό 35,998% της εταιρείας «NORTEC
EURASIA ELEKTRONIK EGLENCE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».
Στις 6/7/2010 η Νομαρχία Αθηνών καταχώρησε και ενέκρινε την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της
συγγενούς εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.168.000 ευρώ.
Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της NORTEC ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ διαιρούμενο, κατόπιν αυξήσεως της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 3,96 ευρώ σε 4 ευρώ, σε 500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 4 ευρώ. Η
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου. Το ποσοστό
συμμετοχής της Εταιρείας στην συγγενή παραμένει το ίδιο που ήταν πριν τη μείωση δηλ. στο 40% σαν σύνολο
άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.
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Στις 29/3/11 η Νομαρχία Αθηνών καταχώρησε και ενέκρινε την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της συγγενούς
Εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800.000 ευρώ. Το νέο
μετοχικό κεφάλαιο της NORTEC ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές ονομαστικής
αξίας 4 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μετόχου.
Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην συγγενή παραμένει το ίδιο που ήταν πριν τη μείωση δηλ. στο
40% σαν σύνολο άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.
Στις 12/07/2011 η Νομαρχία Αθηνών καταχώρησε και ενέκρινε την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της
συγγενούς Εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ.
Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της NORTEC ανέρχεται σε 700.000 ευρώ διαιρούμενο σε 175.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας 4 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μετόχου. Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην συγγενή παραμένει το ίδιο που ήταν πριν τη
μείωση δηλ. στο 40% σαν σύνολο άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.
Στις 15/11/2011 η Νομαρχία Αθηνών καταχώρησε και ενέκρινε την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της
συγγενούς Εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 500.000 ευρώ.
Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της NORTEC ανέρχεται σε 200.000 ευρώ διαιρούμενο σε 50.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας 4 ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μετόχου. Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην συγγενή παραμένει το ίδιο που ήταν πριν τη
μείωση δηλ. στο 40% σαν σύνολο άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.
Στις 02/05/2012 η Νομαρχία Αθηνών καταχώρησε και ενέκρινε την απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της
συγγενούς Εταιρείας NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000 ευρώ.
Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της NORTEC ανέρχεται σε 500.000 ευρώ διαιρούμενο σε 125.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας 4 ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής
κάθε μετόχου. Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην συγγενή παραμένει το ίδιο που ήταν πριν τη
αύξηση δηλ. στο 40% σαν σύνολο άμεσης και έμμεσης συμμετοχής.
Τον Ιανουάριο 2011 η Εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ εξαγόρασε επιπλέον συμμετοχή στην Εταιρεία NEDA
INTERNATIONA L. Έτσι το νέο ποσοστό έμμεσης συμμετοχής ανέρχεται σε 74,51% από 71,72%.
Η Διοίκηση αποφάσισε τη μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα «Λοιπά Αποθεματικά» στα
αποτελέσματα της περιόδου των θυγατρικών εταιρειών «Αρκάδια ΑΒΕΕ» και «Αρκάδια Audiovisual». Η
συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου ανέρχεται σε € 29.676 χιλ και αφορά κατά € 26.988
χιλ την «Αρκάδια ΑΒΕΕ», κατά € 2.688 την «Αρκάδια Audiovisual».
Η Διοίκηση αποφάσισε τη μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα «Λοιπά Αποθεματικά» και της
υπολειπόμενης αξίας στα αποτελέσματα της περιόδου των συγγενών εταιρειών «Amacon KEK» και «Amacon
EQI». Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της περιόδου ανέρχεται σε € 496 χιλ και αφορά κατά €
240 χιλ την «Amacon KEK», κατά € 255 την «Amacon EQI».
Η Διοίκηση αποφάσισε τη μεταφορά της απομείωσης της αξίας κτήσης από τα «Λοιπά Αποθεματικά» στα
αποτελέσματα της περιόδου της θυγατρικής εταιρείας «Σάνυο Τηλεπικοινωνιακή». Η συνολική επιβάρυνση
των αποτελεσμάτων της περιόδου ανέρχεται σε € 36.477 χιλ.
Η έμμεση συμμετοχή στην εταιρεία Romylia Shipping Co. Ltd 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. Η μεταβολή έγινε στην εύλογη αξία της
συμμετοχής κατά την ημερομηνία μετάβασης. Στα αποτελέσματα της περιόδου αναγνωρίστηκε η διαφορά
μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης και της λογιστικής της αξίας.
Το συνολικό όφελος των
αποτελεσμάτων περιόδου ανέρχεται σε € 3.022 χιλ.
Την 29/2/2009 οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών ARCADIA ΑΒΕΕ & ARCADIA AUDIOVISUAL AE
είχαν αποφασίσει την άμεση παύση της παραγωγικής τους δραστηριότητας καθώς και της σχετιζόμενης με
αυτή εμπορίας. Η απόφαση αυτή αποτελούσε στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της μητρικής Εταιρείας τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έως σήμερα η έλλειψη
ενδιαφέροντος από πλευράς πιθανών αγοραστών και η συνεχιζόμενη και διογκούμενη οικονομική κρίση της
Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα της Βιομηχανίας οδήγησαν την Διοίκηση να εμφανίσει τις δυο αυτές
εταιρείες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως «Διακοπείσες Δραστηριότητες» βάσει του
Δ.Π.Χ.Α 5 λόγω του ότι δεν υπάρχει η πρόθεση επαναλειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας.
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3.2.1

Στις 23/07/2012 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην
Εταιρεία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ», ποσοστού 100% που αντιστοιχεί σε 569.000 μετοχές, προς ιδιώτες επενδυτές,
έναντι τιμήματος 548.803,50 ευρώ. Μετά την ανωτέρω πώληση η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν
συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω Εταιρείας.
Η ανωτέρω εταιρεία κατείχε άδεια
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 920 kW χωρίς όμως, από την ίδρυσή της το 2007, να έχει προχωρήσει στην
κατασκευή της επένδυσης ή στην πραγματοποίηση κάποιας άλλης δραστηριότητας. Η εν λόγω Εταιρεία
ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις μέχρι και την ημερομηνία πώλησής της.
Στις 05/03/2013 με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της θυγατρικής Εταιρείας ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 399.931 ευρώ. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων
τριακοσίων εξήντα εννέα και ογδόντα έξι (24.289.369,86) Ευρώ, διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν
ενενήντα τρείς χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (11.193.258) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,17
Ευρώ η κάθε μια.
Με απόφαση της από 7/10/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΕΞΤΕ αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €60.000 με καταβολή μετρητών. Έτσι, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων
(5.111.800) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια εβδομήντα πέντε (15.974.375) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και
ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
Η θυγατρική μας εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που
είχε στην εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη
έχοντας άλλη δραστηριότητα στις 24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.

Σημαντικά Γεγονότα

Στις 14η Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,
στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 319.986 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και
οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,64% του συνόλου των μετοχών. Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε
έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) το σχηματισθέν με απόφαση της
από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της
Εταιρείας.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους) (i) την αύξηση της ονοµαστικής
αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, με
συνακόλουθη µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση εκατό (100) μετοχών σε μία (1) μετοχή της
Εταιρείας (reverse split) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν
κλασματικών υπολοίπων και (ii) την ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά
ψήφου µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 319.986 μετοχές, και 319.986 έγκυρες θετικές ψήφους), την απόκτηση από την Εταιρία
ιδίων μετοχών της με σκοπό την μελλοντική ακύρωσή τους, στα πλαίσια διακανονισμού κλασματικών δικαιωμάτων επί
μετοχών που προέκυψαν από απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με τιμή
απόκτησής τους στο ποσό του ενός (1,00) ευρώ για κάθε μετοχή. Η όλη διαδικασία ορίσθηκε ότι θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί στην Εταιρεία από τις
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αρμόδιες Αρχές, δεδομένου ότι προς το παρόν η Εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγματεύσεων των μετοχών της
με σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου και να δοθεί σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ακολούθως καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-848/27.02.2014 απόφαση του τμήματος Α, της Δ/νσης
Α.Ε & Πίστεως της Γενικής Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκαν όλες
οι αποφάσεις της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
Στις 29/5/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ καταγγελία εκ μέρους της EFG EUROBANK
ERGASIAS ομολογιακού δανείου υπολειπόμενου κεφαλαίου €9.350.158. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο
συμπεριλαμβάνεται στις « Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις» σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς
Λογιστικού Προτύπου 1.
Για τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οποία ο Όμιλος,
εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση
έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω
θέματος.
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την αναδιάρθρωση του δανείου.
Στις 2/6/2014 αποχώρησε όλο το προσωπικό από τη ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ και προσλήφθηκε από την
εταιρία AVENUE MANAGEMENT IKE, με την οποία στις 5 Ιουνίου 2014 υπογράφτηκε σύμβαση πλήρους υποστήριξης
σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, λογιστηρίου, οικονομικής διαχείρισης, προώθησης πωλήσεων, νομικών
θεμάτων, τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισμικού και τηλεπικοινωνιών. Επίσης με την από 31
Μαΐου 2014 σύμβαση με την εταιρία AVENUE MANAGEMENT ΙΚΕ, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανέλαβε την
υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούσαν στην αποζημίωση του προσωπικού στην AVENUE
MANAGEMENT ΙΚΕ, προς εξασφάλιση του προσωπικού.
Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
Στις 26/6/2014 κοινοποιήθηκε στην ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ εκ μέρους της EFG EUROBANK ERGASIAS
επιστολή με θέμα την από 20/11/2009 σύμβαση εγγυητικής επιστολής ποσού 1.800.000,00 ευρώ. Η EFG EUROBANK
ERGASIAS με την επιστολή της αυτή ζητά την εκπλήρωση της υποχρέωσης από την ARCADIAN PROPERTIES
S.R.L. της συνολικής οφειλής ύψους 2.043.987,39 ευρώ που αφορούν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.800.000,00 ευρώ και τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας από την 28/9/2011.
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2004-2007
καταλόγισε λογιστικές διαφορές που αφορούν Τέλη Χαρτοσήμου, ΦΠΑ και προσαυξήσεις ύψους € 3.598.288. Η
εταιρεία έχει υποβάλει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις προσφυγές η Εταιρεία είχε
ενταχθεί σε ρύθμιση και κατέβαλε τμηματικά το 10% του ποσού για Χαρτόσημο και ΦΠΑ ήτοι € 351.876. Οι
προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο Διοικητικό
Εφετείο για τις 22.09.2014, κατόπιν αναβολής στις 16.9.2013 & 13.1.2014 και αναμένεται η απόφαση. Επιπλέον, η
νομική υπηρεσία του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δύναται να επηρεάσει
ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
Για την

εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. δημοσιεύθηκε

στις 03.07.2014 απόφαση του

Πρωτοδικείου

Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής α) μία σχετική ανακοπή που έχει ασκήσει η
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

56

TROPEA HOLDING S.A.
εταιρεία κατά του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης αντίστοιχα, η δικάσιμος της
οποίας προσδιορίστηκε για 14/03/2017 και β) η επ’ αυτής (ανακοπής) αίτηση αναστολής για την οποία ορίσθηκε
αρχική δικάσιμος 21/11/2014 και αναβλήθηκε για την 19/12/2014. Στις 19/12/2014 η πιο πάνω υπόθεση αναβλήθηκε
για την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκε (λόγω Εθνικών Εκλογών) για της 03/04/2015.
Στις 17/03/2015 κατατέθηκε έφεση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014
απόφασης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού

Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β)
3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και
5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της
θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE.
Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους
δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της
ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει
ωστόσο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω
δικαστικής κρίσης.
Η θυγατρική μας εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε
στην εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη
δραστηριότητα στις 24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.
Η θυγατρική μας εταιρεία Gortynia Shipping S.A. η οποία κατείχε το πλοίο STAVROS P. στις 10/03/2015 το
μεταβίβασε. Το τίμημα καταβλήθηκε στον πιστωτή του δανείου, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς και η σχετική
υποθήκη επί του πλοίου αποσβέσθηκε.

3.3

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα γήπεδα, κτίρια και μηχανήματα και εξοπλισμός, αποτιμώνται στο τεκμαρτό κόστος μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός
εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης
της αξίας τους.
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται μέσα στην
ωφέλιμη ζωή του που έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΑ

ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ
50 ΕΤΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

5-25 ETH

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

5-27 ETH

ΠΛΟΙΑ

27 ETH

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5-10 ETH

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

5-10 ETH
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Η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των γηπέδων και κτιρίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 και οι
εύλογες αξίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ. Η
υπεραξία που προέκυψε, από την εκτίμηση των κτισμάτων σύμφωνα με την μελέτη εκτίμησης που διενεργήθηκε
από αναγνωρισμένο Ορκωτό Εκτιμητή
αναβαλλόμενο φόρο (5% - 8%).

πιστώθηκε

στα

αποθεματικά

Η τελευταία επικαιροποίηση της εύλογης αξίας έγινε την 31/12/2014.

και

μειώθηκε

με

τον αναλογούντα

Οι απομειώσεις της αξίας των ενσώματων

ακινητοποιήσεων που αφορούν σε «επενδύσεις σε ακίνητα» χρεώθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης και οι
αυξήσεις της αξίας που αφορούν σε «ιδιοχρησιμοποιούμενα» σε ειδικό κονδύλι των αποθεματικών.

Έγινε

υπολογισμός αναβαλλόμενης φορολογίας και στις δύο περιπτώσεις με συντελεστή 8%.
Τα πλοία του ομίλου ελέγχονται για αποµείωση σε ετήσια βάση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες
υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν
υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στο αποθεματικό αναπροσαρμογής για το ίδιο πάγιο.

Η ανακτήσιμη αξία

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της αξίας χρήσης. Αξία χρήσης είναι η καθαρή
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του
στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Συγκεκριμένα για τα πλοία με βάση εκτιμήσεις προσδιορίζεται η εύλογη αξία στο τέλος κάθε χρήσης και συγκρίνεται
με την αντίστοιχη λογιστική. Όταν διαπιστωθεί ότι η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία του πλοίου,
προσδιορίζεται η αξία χρήσης με σκοπό να διαπιστωθεί αν συντρέχει λόγος απομείωσης.
Οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν
την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των ενσώματων
ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω
οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από την διαγραφή ενός
παγίου περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

3.4

Επενδύσεις σε Ακίνητα

Ακίνητα τα οποία κατέχονται για μακροχρόνιες εκμισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και για τα δύο, και τα οποία
δε χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο, κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαμβάνουν ιδιόκτητη γη και κτίρια. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού άμεσου κόστους που αποδίδεται στην απόκτηση.
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται σε εύλογη αξία. Η εύλογη αξία βασίζεται στις
τιμές αγοράς, αναμορφωμένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών στη φυσική κατάσταση, την τοποθεσία ή
την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου.
Αν η χρήση κάποιου ακινήτου το οποίο έχει ταξινομηθεί στις Επενδύσεις σε Ακίνητα μεταβληθεί σε ιδιόχρηση, τότε το
ακίνητο ταξινομείται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της
επαναταξινόμησης θεωρείται το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για λογιστικούς σκοπούς. Ακίνητα τα οποία
κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ταξινομούνται στα ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία μέχρι το εκάστοτε ακίνητο ολοκληρωθεί ή αρχίσει να χρησιμοποιείται.
Κάθε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από μία μεταβολή στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα κέρδη ή τις ζημιές της
περιόδου κατά την οποία προκύπτει.
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3.5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών.
3.6

Συμμετοχές σε θυγατρικές

Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έµµεσα, από άλλη Εταιρεία
(μητρική), µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών ή του ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι
συμμετοχές σε θυγατρικές καταχωρήθηκαν στο αρχικό κόστος απόκτησης και εν συνεχεία αποτιμήθηκαν στην
εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρήθηκαν απευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής
θέσης.
3.7

Συμμετοχές σε συγγενείς

Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε εταιρείες πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι
συμμετοχές σε συγγενείς καταχωρήθηκαν στο αρχικό κόστος απόκτησης και εν συνεχεία αποτιμήθηκαν στην εύλογη
αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρήθηκαν απευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης.
3.8

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε εταιρείες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε σαν θυγατρικές είτε σαν συγγενείς
ή σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι διαθέσιμες προς πώληση
επενδύσεις αναγνωρίζονται στο αρχικό κόστος απόκτησης και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης αποτιμώνται
στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της
καθαρής θέσης.

3.9

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν α) τις απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία εισπράξεως λήγει μετά
το τέλος της επόμενης χρήσης και β) δοσμένες εγγυήσεις δηλαδή ποσά που καταβάλλονται ως εγγύηση και η
επιστροφή τους δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.

3.10

Φ ορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές
σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης,
εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία
περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που
εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το
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έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή
ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την
επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν
στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία
του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια
κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική
αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού
της καθαρής θέσης.
Η Εταιρεία έχει υπολογίσει αναβαλλόμενο φόρο στην υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των
ακινήτων με συντελεστή 5% για τα οικόπεδα και 8 % για τα κτίρια και σε επισφαλείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Επισημαίνεται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η εταιρεία δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε πώληση ακινήτου
της.

3.11

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος
των αποθεμάτων καθορίζεται µε βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων
είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα κόστη για την
ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους.

3.12

Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική
αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις)
καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα
χρήσεως.
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3.13

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την
ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων στοιχείων
καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
3.14

Χρηματικά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και
τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα χρήματος και οι τραπεζικές.
3.15

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κονδύλια των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το
τέλος της χρήσεως.
3.16

Παροχές στο προσωπικό

Οι παροχές προς τους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους
εργαζομένους της. Η εταιρεία 31/12/2014 δεν απασχολεί προσωπικό.
Ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει αναλογιστική μελέτη για να προσδιορίσει το κονδύλι για αποζημίωση προσωπικού,
οι παραδοχές της οποίας είναι :


Δημογραφικές παραδοχές

1) Πίνακας θνησιμότητας : Ο Ελληνικός Πίνακας Θνησιμότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες
3974/99)

(Υπ. Απ. Κ3-

2) Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης : Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Κύριας Ασφάλισης
κάθε εργαζόμενου




Οικονομικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο

3,7%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών

2,0%

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή

2,0%

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν.2112/20 βάσει των IAS.19 κατά την ημερομηνία αποτίμησης :
μηδέν



Άλλες παραδοχές

1) Ύψος αποζημίωσης : H εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του 2112/20.
2) Πληθυσμιακά στοιχεία : Tα σχετικά πληθυσμιακά στοιχεία ελήφθησαν από τα στοιχεία της Εταιρείας την
31/12/2014
3) Γενική αρχή υπολογισμού των αναλογιστικών μεγεθών : Η αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής
δραστηριότητας σύμφωνα με το πλαίσιο των ΔΛΠ (βλ. ΔΛΠ 1 )
3.17

Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα
προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής πόρων και µία αξιόπιστη εκτίμηση της
υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο
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οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μίας
εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν µια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.18

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλουμένων αγαθών, της παροχής υπηρεσιών και την
εκμετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων καθαρά από φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα
στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:


Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, μετά την αφαίρεση
των

εκπτώσεων

τζίρου,

κινήτρων

πωλήσεων

και

του

αναλογούντα

ΦΠΑ,

αναγνωρίζονται

στα

αποτελέσματα.


Έσοδα από τόκους Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. Το
σύνολο των εσόδων των τόκων αφορά κυρίως τόκους από καταθέσεις τραπεζών και από επενδύσεις σε
SWAP.



Μερίσματα Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.



Έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων Τα έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων λογίζονται με βάση
την αρχή του δεδουλευμένου.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται
σε δεδουλευμένη βάση.

3.19

Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
4.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου
Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση μίας υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών της.
Η εξέλιξη της κεφαλαιακή διάρθρωσης παρακολουθείται βάσει συντελεστή μόχλευσης που αφορά την σχέση του
καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των επενδύσεων (Loan to Value).
Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το ύψος των συνολικών επενδύσεων της Εταιρείας.
Το καθαρό χρέος είναι ο καθαρός δανεισμός (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μείον τα χρηματικά
διαθέσιμα). Οι συνολικές επενδύσεις υπολογίζονται σαν το σύνολο των επενδυτικών ακινήτων, ενσώματων & άυλων
παγίων και των χρηματοοικονομικ ών περιουσιακών στοιχείων.
Ο συντελεστής μόχλευσης (Loan to Value) υπολογίζεται ως εξής:

Όμιλος
Ποσά σε €
Δάνεια τραπ εζών
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Εταιρεία

31/12/2014
45.228.552

31/12/2013
43.161.256

31/12/2014
15.975.297

31/12/2013
16.253.347

884.445

449.373

98.184

55.674
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Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός
Ιδιοχρησιμοπ οιούμενα ενσώματα
π άγια

44.344.107

42.711.883

15.877.113

16.197.673

15.751.139

21.544.573

4.322.725

4.841.659

Επ ενδύσεις σε ακίνητα

21.091.189

25.760.600

18.901.965

23.522.881

0

0

0

0

Άυλα π εριουσιακά στοιχεία

0

0

60.000

916.217

802.400

1.980.606

180.145

180.145

110.133

386.145

110.133

110.312

37.754.862

49.671.924

23.574.969

29.571.214

117,45%

85,99%

67,35%

54,78%

Συμμετοχές σε θυγατρικές
Συμμετοχές σε συγγενείς
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία π ροοριζόμενα π ρος π ώληση
Σύνολο Επενδύσεων
Συντελεστής Μόχλευσης (Loan to
value)

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να
είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς
ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής Εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το
άρτιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις νέο.
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια
Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως:
Όμιλος

Εταιρεία

Ποσά σε €

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

Δάνεια τραπ εζών

45.228.552

43.161.256

15.975.297

16.253.347

884.445

449.373

98.184

55.674

44.344.107

42.711.883

15.877.113

16.197.673

-28.042.449

-12.344.156

-3.465.168

3.390.604

-1,58

-3,46

-4,58

4,78

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρός τραπ εζικός δανεισμός π ρος
Ίδια Κεφάλαια

Β. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται

στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση
συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
Κίνδυνος Αγοράς
- Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Ο Όμιλος έχει επενδύσει σε
θυγατρικές του εξωτερικού σχετιζόμενες με την ναυτιλία των οποίων όλες οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται σε
δολάρια. Σημειώνεται ότι ο δανεισμός αυτών των εταιρειών είναι με βάση το δολάριο.
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Αύξηση-μείωση ξένου νομίσματος
έναντι €

Επίδραση στα Κέρδη
Επίδραση στα Ίδια Κεφ άλαια
προ φ όρων

Ξένο νόμισμα

USD

LEI-ROM

5%

297.163,72

471.518,27

-5%

-328.439,46

-493.666,32

5%

11.728,19

118.760,97

-5%

-12.960,54

-131.261,53

- Κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των
κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές που
συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις του Ομίλου. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον
παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου
και ο κίνδυνος επιβάρυνσης των ταμειακών ροών.
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες
σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την
ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης.
Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2014
Έως 12
μήνες

Από 1 έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

Ποσά σε €
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

12.437.711

-

-

12.437.711

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

45.228.552

-

-

45.228.552

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

0

0

Ενοποιημένα στοιχεία 31.12.2013
Ποσά σε €
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

Έως 12
μήνες

Από 1 έως 5
έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

11.036.416

-

-

11.036.416

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

43.161.256

-

-

43.161.256

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

0

0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2014
Ποσά σε €

Έως 12
μήνες

Από 1 έως
5 έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

9.997.211

9.997.211

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

15.975.297

15.975.297

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

0

0

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2013
Ποσά σε €

Έως 12
μήνες

Από 1 έως
5 έτη

Άνω των 5
ετών

Σύνολο

Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις

9.527.965

-

-

9.527.965

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

16.253.347

-

-

16.253.347

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

0

0

0

0
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- Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών
Οι επενδύσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Οι τιμές
αγοράς και οι αξίες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Εταιρεία μπορεί να είναι
ασταθείς και είναι πιθανόν να διακυμανθούν λόγω διαφόρων παραγόντων όπως κατάσταση Κεφαλαιαγορών διεθνώς,
πορεία Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αποτελέσματα εταιρειών κ.λπ. Οι αλλαγές στις αξίες αυτών των επενδύσεων
ενδέχεται να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η πλειονότητα των εσόδων είναι άμεσα εισπρακτέα
επειδή βασίζονται σε συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων και ναυλοσυμφώνων. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των
πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον
ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες
από απαξίωση. Για το 2014, κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος, λόγω της συνεχιζόμενης
οικονομικής κρίσης στην Ελληνική οικονομία και για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα για να
προστατευτεί από τους κινδύνους αυτούς.
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Όμιλος, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το
Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο συνεργάτη. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα
καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης.
5.

Λειτουργικοί τομείς

Ως λειτουργικός τομέας του Ομίλου ορίζεται μια ομάδα εταιρειών, με συγγενείς δραστηριότητες που παρέχουν
παρεμφερή προϊόντα και υπηρεσίες, η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνες άλλων
ομάδων. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν τον επικεφαλή λήψης επιχειρηματικών
αποφάσεων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι οι εξής :
Εκμετάλλευση ακινήτων: Ο τομέας της εκμετάλλευσης ακινήτων περιλαμβάνει την Μητρική Εταιρεία.
Ναυτιλία : Ο τομέας της ναυτιλίας περιλαμβάνει της εταιρείες Neda International S.A, Gortynia Shipping S.A., Εxelixi
Shipping Management Ltd, Shelton Shipping & Trading Corporation οι οποίες ασχολούνται με την αγορά, πώληση,
διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων.
Τηλεπικοινωνίας: Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει την Εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ AEBE (Sanyocom) η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας και συνδέσεων Internet.
Επενδύσεων : Ο τομέας των επενδύσεων περιλαμβάνει την Εταιρεία Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ.
Οι λοιποί τομείς περιλαμβάνουν τομείς που δεν πληρούν τα ποσοτικά όρια για την ξεχωριστή παρουσίασή τους και
κατανέμονται σε 2 λειτουργικούς τομείς του Ομίλου. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την Εταιρεία Arcadian Properties η
οποία δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία ακινήτων και την Εταιρεία Κοινότητα ΑΕΞΤΕ η οποία δραστηριοποιείται
στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Τα συνολικά έσοδα ανά τομέα κατά τις περιόδους που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου

2014 και 2013 παρουσιάζονται

ακολούθως :
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Έσοδα ανά τομέα την 31.12.2014

Ποσά σε Ευρώ
Κύκλος Εργασι ών

Εκμετάλλευση
ακινήτων

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίας Επενδύσεων

Λοιποί τομείς

Εγγραφές
Ενοποίησης

Σύνολο

Διακοπείσες
Δραστηριότητες

Όμιλος

2.846.445,34

2.469.766,19

2.102.134,61

0,00

499.795,91

-6.927,74

7.911.214,31

0,00

7.911.214,31

800.334,88

3.047.129,58

1.690.196,99

0,00

237.576,29

0,00

5.775.237,74

0,00

5.775.237,74

2.046.110,46

-577.363,39

411.937,62

0,00

262.219,62

2.135.976,57

0,00

2.135.976,57

77.538,90

205.992,81

544.236,70

0,00

326.269,12

0,00

1.154.037,53

0,00

1.154.037,53

Έξοδα δι οί κησης

707.574,74

204.748,47

47.999,83

52.261,00

243.311,19

-6.927,74

1.248.967,49

0,00

1.248.967,49

Έξοδα δι άθεσης

0,00

101.618,31

397.994,96

0,00

82.313,84

0,00

581.927,11

0,00

581.927,11

Άλλα λει τουργι κά έξοδα
Κέρδος/(ζημία) προ
φόρων, χρημ/κών, επενδ.
Από/των & αποσβέσεων

875.175,56

3.829.409,27

290.471,98

67.037,00

94.353,65

-8.844,00

5.147.603,46

0,00

5.147.603,46

540.899,06

-4.507.146,63

219.707,55

-119.298,00

168.510,06

-3.688.483,96

0,00

-3.688.483,96

Αποσβέσει ς
Κέρδος/ (ζημία) προ
φόρων χρημ/κών & επενδ.
Από/των

59.446,16

1.374.361,31

2.149,69

0,00

160.700,33

1.596.657,49

0,00

1.596.657,49

481.452,90

-5.881.507,94

217.557,86

-119.298,00

7.809,73

-5.285.141,45

0,00

-5.285.141,45

15.769,01

114,76

19.240,82

10.446,00

0,29

56.659,28

102.230,16

0,00

102.230,16

6.498.256,77

746.462,40

42.738,82

753.872,00

0,00

-1.263.288,60

6.778.041,39

0,00

6.778.041,39

-6.001.034,86

-6.627.855,58

194.059,86

-862.724,00

7.810,02

-11.960.952,68

0,00

-11.960.952,68

Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Άλλα λει τουργι κά έσοδα

Επενδυτι κά έσοδα
Επενδυτι κά έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ
φόρων & χρηματοδοτικών
εξόδων
Χρηματοοι κονομι κά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ
φόρων
Μεί ον αναβαλλόμενη
φορολογί α
Μεί ον τρέχον φόρος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από
φόρους

504.623,10

408.440,79

444.309,33

782,00

356.576,95

-6.505.657,96

-7.036.296,37

-250.249,47

-863.506,00

-348.766,93

-56.833,04

0,00

170.758,88

0,00

60.307,65

0,00

0,00

0,00

481,00

0,00

-6.448.824,92

-7.036.296,37

-421.008,35

-863.987,00

-409.074,58

0,00

0,00

1.714.732,17

0,00

1.714.732,17

-13.675.684,85

0,00

-13.675.684,85

0,00

174.233,49

0,00

174.233,49

0,00

481,00
-13.850.399,34

481,00
0,00

-13.850.399,34

Έσοδα ανά τομέα την 31.12.2013

Ποσά σε Ευρώ

Εκμετάλλευση
ακινήτων

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίας Επενδύσεων

Λοιποί τομείς

Εγγραφές
Ενοποίησης

Σύνολο

Διακοπείσες
Δραστηριότητες

Όμιλος

Κύκλος Εργασι ών

3.280.808,25

2.033.421,96

2.480.533,89

0,00

524.985,80

-8.926,43

8.310.823,47

0,00

8.310.823,47

Κόστος Πωληθέντων

1.088.521,49

1.843.057,31

2.054.906,40

0,00

312.640,05

0,00

5.299.125,25

0,00

5.299.125,25

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

2.192.286,76

190.364,65

425.627,49

0,00

212.345,75

3.011.698,22

0,00

3.011.698,22

Άλλα λει τουργι κά έσοδα

308.820,65

253.857,85

647.738,51

22.949,00

246.625,32

0,00

1.479.991,33

0,00

1.479.991,33

Έξοδα δι οί κησης

589.991,72

208.088,22

76.521,87

48.733,00

250.387,70

-8.538,78

1.165.183,73

0,00

1.165.183,73

Έξοδα δι άθεσης

637,50

101.618,37

363.891,35

0,00

85.391,70

0,00

551.538,92

0,00

551.538,92

1.622.745,78

365.263,73

63.270,43

0,00

55.083,36

-1.436.889,18

669.474,12

2.478.661,41

3.148.135,53

287.732,41

-230.747,82

569.682,35

-25.784,00

68.108,31

2.105.492,78

-2.478.661,41

-373.168,63

66.989,11

1.401.337,51

2.439,68

0,00

202.148,61

1.672.914,91

0,00

1.672.914,91

220.743,30

-1.632.085,33

567.242,67

-25.784,00

-134.040,30

432.577,87

-2.478.661,41

-2.046.083,54

1.780,11

451.067,52

821,90

14.332,00

31,82

-443.802,01

24.231,34

0,00

24.231,34

23.957.479,12

5.517.515,01

1.489.510,34

2.987.657,00

0,00

-5.876.335,12

28.075.826,35

-8.216.270,15

19.859.556,20

-23.734.955,71

-6.698.532,82

-921.445,77

-2.999.109,00

-134.008,48

-27.619.017,14

5.737.608,74

-21.881.408,40

396.702,49

396.410,43

384.213,74

774,00

320.600,34

1.498.701,00

0,00

1.498.701,00

-24.131.658,20

-7.094.943,25

-1.305.659,51

-2.999.883,00

-454.608,82

-29.117.718,14

5.737.608,74

-23.380.109,40

-174.419,18

0,00

18.837,50

0,00

84.485,06

0,00

-71.096,62

0,00

-71.096,62

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

5.187,36

5.537,36

-23.957.239,02

-7.094.943,25

-1.324.497,01

-3.000.233,00

-539.093,88

5.737.608,74

-23.314.550,14

Άλλα λει τουργι κά έξοδα
Κέρδος/(ζημία) προ
φόρων, χρημ/κών, επενδ.
Από/των & αποσβέσεων
Αποσβέσει ς
Κέρδος/ (ζημία) προ
φόρων χρημ/κών & επενδ.
Από/των
Επενδυτι κά έσοδα
Επενδυτι κά έξοδα
Κέρδη/(ζημίες) προ
φόρων & χρηματοδοτικών
εξόδων
Χρηματοοι κονομι κά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ
φόρων
Μεί ον αναβαλλόμενη
φορολογί α
Μεί ον τρέχον φόρος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από
φόρους

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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0,00

-29.052.158,88
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Οι πληροφορίες Οικονομικής θέσης ανά τομέα παρουσιάζονται ακολούθως :
Οικονομική Θέση ανά τομέα την 31.12.2014
Ποσά σε Ευρώ
Ιδι οχρησι μοποι ούμενα
ενσώματα πάγι α στοι χεία

Εκμετάλλευση
ακινήτων

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίας

Διακοπείσες
Επενδύσεων Δραστηριότητες Λοιποί τομείς

Σύνολο

Εγγραφές
Ενοποίησης

Όμιλος

4.322.725,44

3.219.315,90

4.012,50

0,00

0,00

8.206.400,99

15.752.454,83

-1.315,90

15.751.138,93

Επενδύσει ς σε ακί νητα
Επενδύσει ς σε θυγατρι κές
& συγγενεί ς

18.901.965,00

0,00

258.271,00

0,00

0,00

1.930.953,35

21.091.189,35

0,00

21.091.189,35

240.144,96

0,00

220.177,17

393.634,00

0,00

0,00

853.956,13

-51.556,13

802.400,00

Λοι πά στοι χεί α ενεργητι κού

3.531.333,94

1.545.660,48

1.583.848,00

310.749,00

779.542,39

313.890,03

8.065.023,84

-3.163.752,40

4.901.271,44

Σύνολο Ενεργητι κού

26.996.169,34

4.764.976,38

2.066.308,67

704.383,00

779.542,39

10.451.244,37

45.762.624,15

-3.216.624,43

42.545.999,72

Σύνολο Υποχρεώσεων

30.461.337,67

13.979.137,92

13.277.352,95

595.408,00

8.315.038,62

8.546.483,61

75.174.758,77

-4.586.309,58

70.588.449,19

Οικονομική Θέση ανά τομέα την 31.12.2013
Ποσά σε Ευρώ
Ιδι οχρησι μοποι ούμενα
ενσώματα πάγι α στοι χεία

Εκμετάλλευση
ακινήτων

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίας

Διακοπείσες
Επενδύσεων Δραστηριότητες Λοιποί τομείς

Σύνολο

Εγγραφές
Ενοποίησης

Όμιλος

4.841.659,07

7.768.489,97

3.769,92

0,00

0,00

8.931.969,78

21.545.888,74

-1.315,90

21.544.572,84

Επενδύσει ς σε ακί νητα
Επενδύσει ς σε θυγατρι κές
& συγγενεί ς

23.522.881,17

0,00

300.522,00

0,00

0,00

1.937.196,70

25.760.599,87

0,00

25.760.599,87

1.096.361,77

0,00

220.177,17

1.147.506,00

0,00

0,00

2.464.044,94

-483.439,29

1.980.605,65

Λοι πά στοι χεί α ενεργητι κού

3.734.706,29

2.623.857,66

1.899.945,52

358.521,00

779.542,39

299.687,19

9.696.260,05

-4.169.797,09

5.526.462,96

Σύνολο Ενεργητι κού

33.195.608,30

10.392.347,63

2.424.414,61

1.506.027,00

779.542,39

11.168.853,67

59.466.793,60

-4.654.552,28

54.812.241,32

Σύνολο Υποχρεώσεων

29.805.004,15

11.708.088,22

13.214.450,54

533.065,00

8.315.038,62

8.383.420,66

71.959.067,19

-4.802.669,90

67.156.397,29

Τα έσοδα από εξωτερικούς πελάτες καθώς και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με βάση την
γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως :
Ποσά σε €

31.12.2014
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες

31.12.2013
Έσοδα από εξωτερικούς
πελάτες

Περιουσιακά στοιχεία

31.12.2013
Περιουσιακά στοιχεία

Ε υρώ πη

5.441.448,12

33.623.012,38

6.277.401,51

42.754.942,72

Α μερική

2.469.766,19

3.219.315,90

2.033.421,96

7.768.489,97

Α σία

0,00

0,00

0,00

0,00

Α φ ρική

0,00

0,00

0,00

0,00

7.911.214,31

36.842.328,28

8.310.823,47

50.523.432,69

Σύνολο
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6.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

6.1

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ OMIΛΟΥ 31.12.2014
Επανεκτίμηση
οικοπέδων - Γήπεδα - Κτίρια
& τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Πλοία

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχι κό υπόλοι πο 01/01/2014

6.929.153,89

Προσθήκες

7.253.939,07

1.949.023,08

59.873,01

21.913.262,23

2.762.081,01

5.674,16

40.873.006,45

0,00

2.211,00

8.033,15

0,00

0,00

10.465,31

-5.674,15

15.035,31

-1.031.324,82

-301.377,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.332.702,35

0,00

0,00

-20.829,53

0,00

-4.101.073,23

0,00

0,00

-4.121.902,76

0,00

0,00

0,00

0,00

926.260,47

0,00

0,00

926.260,47

5.897.829,07

6.954.772,54

1.936.226,70

59.873,01

18.738.449,47

2.772.546,32

0,01

36.359.697,12

Αρχι κό υπόλοι πο 01/01/2014

0,00

590.034,80

1.801.446,90

54.967,18

14.144.772,26

2.737.212,47

0,00

19.328.433,61

Επι βάρυνση χρήσεως

0,00

200.918,35

7.044,14

1.611,34

1.374.361,31

12.722,35

0,00

1.596.657,49

Επανεκτί μηση οι κοπέδων κτι ρί ων
Δι αγραφή λόγω πωλήσεωνμεταφορών-δι αγραφών

0,00

-301.377,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-301.377,53

0,00

0,00

-15.155,38

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.155,38

0,00

489.575,62

1.793.335,66

56.578,52

15.519.133,57

2.749.934,82

0,00

20.608.558,19

5.897.829,07

6.465.196,92

142.891,04

3.294,49

3.219.315,90

22.611,50

0,01

15.751.138,93

Επανεκτί μηση οι κοπέδων κτι ρί ων
Δι αγραφές-μεταφορέςαπομει ώσεις
Συναλλαγματι κές Δι αφορές

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ OMIΛΟΥ 31.12.2013
Επανεκτίμηση Γήπεδα - Κτίρια
οικοπέδων - & τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Πλοία

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχι κό υπόλοι πο 01/01/2013

7.903.748,70

Προσθήκες

9.531.455,49

1.900.103,36

59.873,01

22.274.434,75

2.751.710,85

53.331,68

44.474.657,84

0,00

28.851,34

48.919,72

0,00

0,00

10.739,15

-47.657,52

40.852,69

-974.594,81

-2.306.367,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.280.962,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-368,99

0,00

-368,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-361.172,52

0,00

0,00

-361.172,52

6.929.153,89

7.253.939,07

1.949.023,08

59.873,01

21.913.262,23

2.762.081,01

5.674,16

40.873.006,45

Αρχι κό υπόλοι πο 01/01/2013

0,00

2.654.458,71

1.792.077,65

53.954,34

12.743.434,75

2.718.329,99

0,00

19.962.255,44

Επι βάρυνση χρήσεως

0,00

241.943,85

9.369,25

1.012,84

1.401.337,51

19.251,46

0,00

1.672.914,91

0,00

-2.306.367,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.306.367,76

Επανεκτί μηση οι κοπέδων κτι ρί ων
Δι αγραφές-μεταφορέςαπομει ώσεις
Συναλλαγματι κές Δι αφορές

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Επανεκτί μηση οι κοπέδων κτι ρί ων
Δι αγραφή λόγω πωλήσεωνμεταφορών-δι αγραφών

Αναπόσβεστη αξία
31/12/2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-368,98

0,00

-368,98

0,00

590.034,80

1.801.446,90

54.967,18

14.144.772,26

2.737.212,47

0,00

19.328.433,61

6.929.153,89

6.663.904,27

147.576,18

4.905,83

7.768.489,97

24.868,54

5.674,16

21.544.572,84

Η θυγατρική GORTYNIA SHIPPING SA προέβη την 31/12/2014 σε απομείωση του πλοίου κατά ποσό
4.101.073,23€.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2014
Επανεκτίμηση
Γήπεδα - Κτίρια
οικοπέδων & τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

2.781.771,92

157.974,52

27.013,62

899.507,72

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

-460.087,47

-68.588,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-528.676,01

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014
Προσθήκες
Επαν εκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων
Διαγραφές-μεταφορές-απομε ι ώσεις

1.910.964,08

5.777.231,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.876,61

2.713.783,38

157.974,52

27.013,62

899.507,72

0,00

5.249.155,85

0,00

22.862,85

10.466,07

22.107,80

880.136,07

0,00

935.572,79

45.725,69

6.200,00

1.611,34

5.909,13

0,00

59.446,16

Πρόβλεψη αποσβέσεων
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014
Επιβάρυν ση χ ρήσεως
Επαν εκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων

0,00

-68.588,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-68.588,54

Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.666,07

23.719,14

886.045,20

0,00

926.430,41

1.450.876,61

2.713.783,38

141.308,45

3.294,48

13.462,52

0,00

4.322.725,44

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2013
Επανεκτίμηση
Γήπεδα - Κτίρια
οικοπέδων & τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

3.175.683,99

157.974,52

27.013,62

898.559,15

0,00

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013
Προσθήκες

2.397.629,77

6.656.861,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1.215,94

0,00

1.215,94

Επαν εκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων

-486.665,69

-393.912,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-880.577,76

Διαγραφές-μεταφορές-απομε ι ώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

-267,37

0,00

-267,37

1.910.964,08

2.781.771,92

157.974,52

27.013,62

899.507,72

0,00

5.777.231,86

Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013

0,00

363.870,01

4.266,07

21.094,96

873.532,06

0,00

1.262.763,10

Επιβάρυν ση χ ρήσεως

0,00

52.904,91

6.200,00

1.012,84

6.871,36

0,00

66.989,11

Επαν εκτίμηση οικοπέδων - κτιρίων

0,00

-393.912,07

0,00

0,00

0,00

0,00

-393.912,07

Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

-267,35

0,00

-267,35

0,00

22.862,85

10.466,07

22.107,80

880.136,07

0,00

935.572,79

1.910.964,08

2.758.909,07

147.508,45

4.905,82

19.371,65

0,00

4.841.659,07

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ OMIΛΟΥ 31.12.2014
Επανεκτίμηση
Γήπεδα - Κτίρια &
οικοπέδων τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014
Προσθήκες
διαγραφές-μεταφορές-π ωλήσει ς

3.568.767,32

23.589.367,63

0,00

0,00

0,00

214.834,16

0,00

7.087,82

0,00

0,00

0,00

34.054,35

27.372.969,11
41.142,17

-4.704.309,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.704.309,34

0,00

-6.243,35

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.243,35

-1.135.542,02

23.590.212,10

0,00

0,00

0,00

248.888,51

22.703.558,59

Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014

0,00

1.612.369,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

Σωρευμέν ες Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Επιβάρυν ση χ ρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

-1.135.542,02

21.977.842,86

0,00

0,00

0,00

248.888,51

21.091.189,35

Συναλλαγματι κές Δι αφορές

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ OMIΛΟΥ 31.12.2013
Επανεκτίμηση
Γήπεδα - Κτίρια &
οικοπέδων τεχνικά έργα
κτιρίων

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013

15.928.087,99

23.592.410,34

0,00

0,00

0,00

180.056,85

0,00

11.099,21

0,00

0,00

0,00

34.777,31

45.876,52

-12.359.320,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.359.320,67

0,00

-14.141,92

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.141,92

3.568.767,32

23.589.367,63

0,00

0,00

0,00

214.834,16

27.372.969,11

Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013

0,00

1.612.369,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

Σωρευμέν ες Αποσβέσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Επιβάρυν ση χ ρήσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

0,00

0,00

0,00

0,00

1.612.369,24

3.568.767,32

21.976.998,39

0,00

0,00

0,00

214.834,16

25.760.599,87

Προσθήκες
διαγραφές-μεταφορές-π ωλήσει ς
Συναλλαγματι κές Δι αφορές

39.700.555,18

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013

Στις επενδύσεις σε ακίνητα του Ομίλου περιλαμβάνονται: το εμπορικό κέντρο (κτίσμα & οικόπεδο) AVENUE και ένα οικόπεδο στην
περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης της μητρικής Εταιρείας, το οικόπεδο στην περιοχή ΚΟΡΜΠΕΑΝΚΑ του ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
με έκταση συνολικής επιφάνειας 42.000 τμ της θυγατρικής Εταιρείας ARCADIAN PROPERTIES και τέλος έναν επαγγελματικό
χώρο (γραφείο) που ανήκει στην θυγατρική Εταιρεία Σάνυο Τηλεπικοινωνιακή – Εμπορική ΑΕΒΕ.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2014
Επανεκτίμηση
οικοπέδων κτιρίων

Γήπεδα - Κτίρια &
Μηχανήματα
τεχνικά έργα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014

3.579.886,73

21.295.742,59

0,00

0,00

0,00

214.834,16

6.600,00

0,00

0,00

0,00

34.054,35

0,00

0,00

0,00

Προσθήκες
διαγραφές-μεταφορές-π ωλήσει ς

-4.661.570,52

25.090.463,48
40.654,35
-4.661.570,52

-1.081.683,79

21.302.342,59

0,00

0,00

0,00

248.888,51

20.469.547,31

Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2014

0,00

1.567.582,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

Επιβάρυν ση χ ρήσεως
Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

-1.081.683,79

19.734.760,28

0,00

0,00

0,00

248.888,51

18.901.965,00

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2013
Επανεκτίμηση
οικοπέδων κτιρίων

Γήπεδα - Κτίρια &
Μηχανήματα
τεχνικά έργα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα

Πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013

15.820.931,40

21.284.643,38

0,00

0,00

0,00

180.056,85

0,00

11.099,21

0,00

0,00

0,00

34.777,31

45.876,52

-12.241.044,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.241.044,67

3.579.886,73

21.295.742,59

0,00

0,00

0,00

214.834,16

25.090.463,48

Αρχ ικό υπόλοιπο 01/01/2013

0,00

1.567.582,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

Επιβάρυν ση χ ρήσεως
Διαγραφή λόγω πωλήσεων μεταφορών -διαγραφών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1.567.582,31

3.579.886,73

19.728.160,28

0,00

0,00

0,00

214.834,16

23.522.881,17

Προσθήκες
διαγραφές-μεταφορές-π ωλήσει ς

37.285.631,63

Πρόβλεψη αποσβέσεων

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2013

Στις επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας περιλαμβάνονται: το εμπορικό κέντρο (κτίσμα & οικόπεδο) AVENUE και ένα οικόπεδο
στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.
Μελέτη Εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας των Ακινήτων
Η Εταιρεία, μετά από σχετική εντολή ανάθεσης προς ανεξάρτητο εκτιμητή, προχώρησε σε μελέτη επανεκτίμησης της εύλογης Αξίας
(fair value) των ενσώματων ακινητοποιήσεων της (γηπέδων και κτιρίων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης.
Η μελέτη αυτή προσδιορίζει την Αγοραία Αξία των ακινήτων, η οποία θεωρείται ότι ταυτίζεται με την έννοια της Εύλογης Αξίας (Fair
Value), δηλαδή το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη
θέληση τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς.
Μεθοδολογία Εκτίμησης
Η εκτίμηση είναι πιστοποιημένη καθώς εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται σ τα Διεθνή
Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards – I.V.S.), όπως αυτά αναλύονται στην 9η έκδοση 2011. Σημειώνουμε ότι
δεν υπάρχουν σχετικά Ελληνικά Εκτιμητικά Πρότυπα.
Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας προέκυψε με βάση τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method) για την εκτίμηση των ακινήτων
καθώς και για την εκτίμηση της γης σε όλα τα ακίνητα (για τον σκοπό διαχωρισμού των αξιών).
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Εκτιμώμενα Ακίνητα
Αναφορικά με τα εκτιμώμενα κτίρια, η παρούσα εκτίμηση τα αντιμετωπίζει (ανά τοποθεσία) ως ενιαίο σύνολο, με κοινή ωφέλιμη ζωή
και κοινή απαξίωση.

6.2

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2014
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

100,00%

36.877.216,22

-36.877.216,22

0,00

0,00

2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

100,00%

6.339.388,47

-6.339.388,47

50.000,00

50.000,00

3

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

87,76%

24.246.093,41

-24.246.093,41

0,00

0,00

4

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

53,85%

582.048,28

-582.048,28

0,00

0,00

5

ARCADIAN PROPERTIES SRL

100,00%

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

93,14%

19.261.665,46

-18.355.448,65

-906.216,81

0,00

6

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΜΕΙΩΣΗ(-)ΑΥΞΗΣΗ (+)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
01.01-31.12.2014
ΜΕΧΡΙ 31.12.2013

Α/Α

87.316.411,84

-86.400.195,03

-856.216,81

60.000,00

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1

ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

100,00%

36.877.216,22

-36.477.285,22

-399.931,00

0,00

2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

100,00%

6.339.388,47

-3.969.936,26

-2.369.452,21

0,00

3

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

87,76%

24.246.093,41

-24.246.093,41

0,00

0,00

4

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

53,85%

582.048,28

-582.048,28

0,00

0,00

5

ARCADIAN PROPERTIES SRL

100,00%

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

93,14%

19.261.665,46

-14.875.109,52

-3.480.339,13

906.216,81

6

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΜΕΙΩΣΗ(-)ΑΥΞΗΣΗ (+)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
01.01-31.12.2013
ΜΕΧΡΙ 31.12.2012

Α/Α

87.316.411,84

-80.150.472,69

-6.249.722,34

916.216,81

Η θυγατρική εταιρεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €50.000 στις
11/12/2014.
Η μητρική εταιρεία την 31/12/2014 προχώρησε σε απομείωση της θυγατρικής ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΛΙΜΙΤΕΔ κατά 906.216,81€.
Οι θυγατρικές εταιρείες (εκτός από την ARCADIAN PROPERTIES SRL) έχουν αποτιμηθεί σε εύλογες αξίες και οι
τυχόν ζημιές απομείωσης έχουν καταχωρηθεί στα Ίδια Κεφάλαια.
Η θυγατρική Εταιρεία ARCADIAN PROPERTIES SRL έχει καταχωρηθεί στο κόστος κτήσης γιατί αφενός ιδρύθηκε
Μάιο του 2007 και δεν έχει ακόμα ουσιαστική δραστηριότητα και αφετέρου τα ποσά είναι μικρής αξίας και δεν
επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες της 31/12/2014 των θυγατρικών της Εταιρείας (άμεση
και έμμεση συμμετοχή) οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τον μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
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Ενοποιούμενες θυγατρικές – Άμεση Συμμετοχή

Α/Α

%
Άμεσης
Συμ/χης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ενεργητικό

ποσά σε ευρώ

Κύκλος
εργασιών

Υποχρεώσεις

Επενδυτικά
έσοδα

Αποτελέσματα
προ φόρων

1

ΣΑΝΥ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

100,00%

2.066.309

13.277.353

2.102.135

19.241

-250.249

2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

100,00%

8.450.697

4.051.848

499.796

0

-102.501

3

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

87,76%

775.239

8.275.557

0

0

0

4

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

53,85%

5

ARCADIAN PROPERTIES SRL

100,00%

6

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

93,14%

4.303

39.482

0

0

0

2.000.547

4.494.635

0

0

-246.265

704.383

595.408

0

10.446

-863.506

Εν οποιούμεν ες θυγατρικές – Έμμεση Συμμετοχ ή

Α/Α

%
Έμμεσης
Συμ/χης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ποσά σε ευρώ

Εν εργητικό

Υ ποχ ρεώσεις

Κύκλος
εργασιών

Επεν δυτικά
έσοδα

Αποτελέσματα
προ φόρων

1

EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED

93,14%

0

0

0

19

-1.027

2

GORTY NIA SHIPPING SA

65,20%

4.203.218

13.957.428

2.469.766

95

-6.176.301

3

NEDA INTERNATIONAL SA

74,51%

147.099

21.402

0

1

-65.421

4

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION

88,49%

414.659

308

0,00

0

-793.548

5

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

4,13%

775.239

8.275.557

0

0

0

6

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

37,83%

4.303

39.482

0,00

0,00

0

Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014.
Η θυγατρική μας εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 μεταβίβασε την συμμετοχή που είχε
στην εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”. Μη έχοντας άλλη
δραστηριότητα στις 24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.

6.3

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες

Περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε εταιρείες πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν θυγατρικές. Κατά την πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, οι
συμμετοχές σε συγγενείς καταχωρήθηκαν στο αρχικό κόστος απόκτησης και εν συνεχεία αποτιμήθηκαν στην εύλογη
αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημιές καταχωρήθηκαν απευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ OMIΛΟΥ 31.12.2014

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)

ΚΕΡΔΗ (+)ΖΗΜΙΕΣ (-)
ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ
01.01-31.12.2014

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

1

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

35,00%

240.645,63

-240.645,63

0,00

0,00

2

ΑΜΑCON E.Q.I. A.E.

25,25%

255.319,15

-255.319,15

0,00

0,00

3

NORTEC A.E.

40,00%

338.653,07

1.641.952,58

-1.178.205,65

802.400,00

4

NORTEC EURASIA SA

36,00%

851.352,70

-851.352,70

0,00

0,00

1.685.970,55

294.635,10

-1.178.205,65

802.400,00

ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ OMIΛΟΥ 31.12.2013

Α/Α

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΚΕΡΔΗ (+)ΖΗΜΙΕΣ (-)
ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ
01.01-31.12.2013

1

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

35,00%

240.645,63

2

ΑΜΑCON E.Q.I. A.E.

25,25%

255.319,15

-255.319,15

0,00

0,00

3

NORTEC A.E.

40,00%

338.653,07

1.625.576,94

16.375,64

1.980.605,65

4

NORTEC EURASIA SA

36,00%

851.352,70

-851.352,70

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

-240.645,63

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2013

1.685.970,55

0,00

278.259,46

16.375,64

0,00

1.980.605,65

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2014
Α/Α

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
1/1-31/12/2013

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
01.01-31.12.2014

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2014

1

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

35,00%

240.645,63

-240.645,63

0,00

2

ΑΜΑCON E.Q.I. A.E.

25,25%

255.319,15

-255.319,15

0,00

0,00

3

NORTEC A.E.

18,00%

269.760,00

-89.615,04

0,00

180.144,96

4

NORTEC EURASIA SA

16,20%

383.108,50

-383.108,50

0,00

0,00

1.148.833,28

-968.688,32

0,00

180.144,96

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2013
Α/Α

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
1/1-31/12/2012

ΜΕΙΩΣΗ (-)
ΑΥΞΗΣΗ (+)
01.01-31.12.2013

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31.12.2013

1

ΑΜΑΚΟΝ ΚΕΚ Α.Ε.

35,00%

240.645,63

-240.645,63

0,00

2

ΑΜΑCON E.Q.I. A.E.

25,25%

255.319,15

-255.319,15

0,00

0,00

3

NORTEC A.E.

18,00%

269.760,00

-89.615,04

0,00

180.144,96

4

NORTEC EURASIA SA

16,20%

383.108,50

-383.108,50

0,00

0,00

1.148.833,28

-968.688,32

0,00

180.144,96

ΣΥΝΟΛΟ

6.4

0,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

Ο Όμιλος την 30/9/2010 (ημερομηνία αναταξινόμησης) μετέφερε από το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε
εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων» στο κονδύλι «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για
πώληση» εισηγμένες και μη μετοχές .

MH KYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 31.12.2014

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

AGELCO A.E.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4,56%

2

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε.

4,08%

3

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

5,35%

4

GEOVAX

-

5

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.

6,60%

6

ROMYLIA

26,55%

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ (-) / ΑΥΞΗΣΗ
(+)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2014

713.845,90

-713.845,90

0,00

5.022.692,59

-5.022.692,59

0,00

9.367.440,35

-9.257.307,02

110.133,33

196.618,87

-196.618,87

0,00

2.399.175,54

-2.399.175,54

0,00

4.402.849,67

-4.402.849,67

0,00

22.102.622,92

-21.992.489,59

110.133,33
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MH KYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 31.12.2013

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

AGELCO A.E.

4,56%

2

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε.

4,08%

3

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΣΩΛΗΝΟΥ ΡΓΙΑ Α.Ε.

4

GEOVAX

5

ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.

6,60%

6

ROMY LIA

26,55%

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

5,36%
-

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΩΣΗ (-) / ΑΥΞΗΣΗ
(+)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.13

713.845,90

-713.845,90

0,00

5.022.692,59

-5.022.692,59

0,00

9.382.596,02

-9.272.284,50

110.311,52

196.618,87

-196.618,87

0,00

2.399.175,54

-2.399.175,54

0,00

4.402.849,67

-4.127.016,04

275.833,63

22.117.778,59

-21.731.633,44

386.145,15

MH KYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 31.12.2014

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

AGELCO A.E.

0,26%

2

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε.

4,08%

3

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΣΩΛΗΝΟΥ ΡΓΙΑ Α.Ε.

4

GEOVAX

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

5,35%

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2014

128.327,60

-128.327,60

5.022.692,59

-5.022.692,59

0,00

9.367.440,35

-9.257.307,02

110.133,33

196.618,87

-196.618,87

0,00

14.715.079,41

-14.604.946,08

110.133,33

-

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΩΣΗ (-) /
ΑΥΞΗΣΗ (+)

0,00

MH KYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ 31.12.2013

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

AGELCO A.E.

0,26%

2

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣIΣ Α.Ε.

4,08%

3

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΣΩΛΗΝΟΥ ΡΓΙΑ Α.Ε.

5,36%

4

GEOVAX

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2013

128.327,60

-128.327,60

0,00

5.022.692,59

-5.022.692,59

0,00

9.382.596,02

-9.272.284,50

110.311,52

196.618,87

-196.618,87

0,00

14.730.235,08

-14.619.923,56

110.311,52

-

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΩΣΗ (-) /
ΑΥΞΗΣΗ (+)

Στις 21/10/2014 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση των Μετόχων της ROMYLIA SHIPPING COMPANY LTD και
αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ποσού $1.000.000. Στην εν λόγω αύξηση δεν συμμετείχε η
θυγατρική SHELTON SHIPPING & TRADING.
Η θυγατρική εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING, στις 15/12/2014 πώλησε την συμμετοχή που είχε στην
εταιρεία Romylia Shipping Company Ltd, η οποία κατείχε το πλοίο με επωνυμία “PROTEAS”.
Μη έχοντας άλλη δραστηριότητα στις 24/03/2015 εκκαθαρίστηκε.
6.5

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013

31.12.2014 31.12.2013

Γραμμάτια εισπ ρακτέα μακροπ ρόθεσμης λήξης

0,00

9.421,79

0,00

9.421,79

Επ ιταγές εισπ ρακτέες μακροπ ρόθεσμης λήξης

0,00

0,00

0,00

0,00

165.300,00

62.545,00

61.830,00

48.445,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165.300,00

71.966,79

61.830,00

57.866,79

Εγγυήσεις
Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες απ αιτήσεις
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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6.6

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση όπως προκύπτει από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχει ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Διαφορά απ οσβέσεων
Διάφορες π ροβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

316.697,57

367.597,61

31.12.2014

31.12.2013

316.697,57

292.637,15

66.158,60

394.420,07

0,00

6.691,45

Διάφορα έξοδα

176.573,37

96.768,30

107.030,47

0,00

Σύνολο

559.429,54

858.785,98

423.728,04

299.328,60

Ο Όμιλος στο τέλος κάθε περιόδου

επαναξιολογεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που έχει και στην

περίπτωση που η απαίτηση αυτή μεταβληθεί και δεν υφίσταται, η ζημιά που θα προκύψει θα καταχωρηθεί στα
αποτελέσματα της χρήσης.

6.7

Αποθέματα

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

31.12.2013

6.641,89

31.060,04

Α' & Β’ βοηθητικές ύλες

10.796,09

13.008,56

Σύνολο

17.437,98

44.068,60

Εμπ ορεύματα

6.8

Απαιτήσεις από πελάτες
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014

Πελάτες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

3.934.368,65

4.477.714,78

290.030,95

683.262,68

-3.561.899,19

-3.541.033,25

-53.993,27

-58.208,10

Γραμμάτια εισπ ρακτέα

12.023,41

28.023,41

0,00

16.000,00

Επ ιταγές εισπ ρακτέες

8.006,33

38.303,82

8.006,33

26.303,82

392.499,20

1.003.008,76

244.044,01

667.358,40

Μείον :Προβλέψεις απ ομείωσης

Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

446.492,47

1.051.216,86

298.037,28

715.566,50

91-180 ημέρες

0,00

0,00

0,00

0,00

181-360 ημέρες

0,00

0,00

0,00

0,00

Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Έως 90 ημέρες

Προβλέψεις επ ισφαλών απαιτήσεων

-53.993,27

-48.208,10

-53.993,27

-48.208,10

Σύνολο μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

392.499,20

1.003.008,76

244.044,01

667.358,40

Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
>360 ημέρες
Προβλέψεις επ ισφαλών απαιτήσεων

3.507.905,92

3.492.825,15

0,00

10.000,00

-3.507.905,92

-3.492.825,15

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392.499,20

1.003.008,76

244.044,01

667.358,40

Σύνολο ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

Σύνολο απαιτήσεων

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2014 είναι ως κάτωθι:

ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01/01/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-3.257.726,22

-48.689,83

-293.989,05

-9.518,27

Συναλλαγματικές Διαφορές

1.529,80

0,00

Διαγραφές επ ισφαλών υπολοίπ ων

9.152,22

0,00

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 01/01/2014

-3.541.033,25

-58.208,10

Πρόβλεψη χρήσης 2014

-3.541.033,25

0,00

-40.677,73

0,00

19.811,79

4.214,83

-3.561.899,19

-53.993,27

Πρόβλεψη χρήσης 2013

Συναλλαγματικές Διαφορές
Διαγραφές επ ισφαλών υπολοίπ ων
Υπόλοιπο 31.12.2014

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η
αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, μόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται
αμφίβολης είσπραξης και έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες.
6.9

Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Χρεώστες διάφοροι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

1.294.181,33

1.323.113,78

2.589.398,97

2.535.262,53

Λογαριασμοί διαχ. π ροκαταβολών & π ιστώσεων

126.856,84

110.227,75

0,00

0,00

Έξοδα επ ομένων χρήσεων

277.779,51

324.511,89

2.648,08

7.934,69

Έσοδα χρήσεως εισπ ρακτέα

293.665,98

175.718,83

1.367,52

970,20

1.992.483,66

1.933.572,25

2.593.414,57

2.544.167,42

Σύνολο

Ακολούθως παρατίθεται η ανάλυση των κονδυλίων χρεώστες διάφοροι της 31/12/2014 για την Εταιρεία και τον Όμιλο.
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Εταιρεία 31.12.2014
ΑΝΑΛΥ ΣΗ ΚΟΝΔΥ ΛΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ. ευρώ
ARCADIA PROPERTIES

2.325,90

Σάν υο Τηλεπικοιν ων ιακή – Εμπορική ΑΕΒΕ

150,95

Ελλην ικό Δημόσιο

34,98

Δεσμευμέν ες Καταθέσεις

24,49

Λοιποί Χρεώστες

53,08

Σύνολο

2.589,40

Εταιρεία 31.12.2013
ΑΝΑΛΥ ΣΗ ΚΟΝΔΥ ΛΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ. ευρώ
ARCADIA PROPERTIES

2.323,02

Σάν υο Τηλεπικοιν ων ιακή – Εμπορική ΑΕΒΕ

126,72

Κοιν ότητα Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

15,00

Ελλην ικό Δημόσιο

41,19

Λοιποί Χρεώστες

29,33

Σύνολο

2.535,26

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές με τις θυγατρικές εταιρείες αναλύονται στην ενότητα 6.28 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη των
επεξηγηματικών σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων της

31.12.2014 καθώς επίσης και ότι οι εν λόγω συναλλαγές

απαλείφονται σε επίπεδο Ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2014
ΑΝΑΛΥ ΣΗ ΚΟΝΔΥ ΛΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ. ευρώ
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών

57,60

Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ

0,00

Χρεώστες διάφοροι - λοιπές απαιτήσεις
Δεσμευμέν ες Καταθέσεις

323,71
24,49

Ελλην ικό Δημόσιο

888,38

Σύνολο

1.294,18

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2013
ΑΝΑΛΥ ΣΗ ΚΟΝΔΥ ΛΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Ποσά εκφρασμέν α σε χ ιλ. ευρώ
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών

3,46

Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ

0,00

Χρεώστες διάφοροι - λοιπές απαιτήσεις

424,93

Ελλην ικό Δημόσιο

894,72

Σύνολο

1.323,11

Στο κονδύλι χρεώστες διάφοροι – λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται κυρίως απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες, απαιτήσεις που
προέκυψαν από πωλήσεις συμμετοχών και λοιπές απαιτήσεις.
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6.10

Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2013

44.360,99

38.432,61

41.218,12

24.903,20

Υπ όλοιπ α τραπ εζών

840.084,35

410.940,43

56.965,87

30.770,36

Σύνολο

884.445,34

449.373,04

98.183,99

55.673,56

Μετρητά στo ταμείο

6.11

31.12.2014

31.12.2013

Ίδια Κεφάλαια

i) Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρείας
Αριθμός μετοχών
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2013

510.840

Ονομαστική αξία μετοχής Μετοχικό Κεφ άλαιο
1,00

Μείωση Μ.Κ.

-153.252

Αύξηση Μ.Κ.
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2014

510.840

42
5.109

70,00

357.630

Η μητρική εταιρεία με την από 13/9/2013 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (i) την αύξηση της
ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ,
με συνακόλουθη μείωση των υφιστάμενων μετοχών της από 51.083.993 σε 510.840 μετά ψήφου κοινές ονομαστικές
μετοχές (reverse split) σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση εκατό (100) παλαιών μετοχών και (ii) την
περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε ένα (1,00 €) ευρώ µε σκοπό
το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, με την
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα ευρώ (510.840,00€) διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (510.840)
μετά ψήφου κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.
Με απόφαση της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής
Εταιρείας μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας
έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως
µείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών, και συγκεκριμένα με συνένωση 100
μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας, και ταυτόχρονης (ii) µείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής
µετά ψήφου µετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου
ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο
(153.252,00 €) Ευρώ, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ανερχόμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ
(357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με
κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας
εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν
εννέα (5.109) μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Επίσης η από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα, το
σχηματισθέν με απόφαση της από 13.09.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό
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ποσού 50.573.153,07 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 συμψηφιστεί με υφιστάμενες
ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου

Ποσά σε Ευρώ

Μετοχικό
κεφ άλαιο

Διαφ ορά
Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

Λοιπά αποθεματικά

Ειδικό
αποθεματικό

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομέν
ων προς
πώληση

Αποτελέσματα εις
ν έον

Δικαιώματα
Μειοψηφ ίας

Σύν ολο

Σύν ολο ιδίων
Κεφ αλαίων

Υπόλοιπο
την 01 Ιαν ουαρίου 2014

510.840

99.946.300,09

Συναλλαγματικές διαφορές
από μετατροπή οικονομικών
καταστάσεων στο εξωτερικό

19.330.994,71

50.573.153,07

-20.953,70

-188.957.413,47

-18.617.079,30

6.272.923,33

-12.344.155,97

-596.762,94

-322.860,00

-919.622,94

-11.675.695,05

-11.675.695,05

-2.174.704,29

-13.850.399,34

16.332,91

16.332,91

-596.762,94

Ζημίες χρήσης
Αν αλογιστικά κέρδη ζημίες
Μεταβολή % συμμετοχές σε
θυγατρικές
Αν απροσαρμογή
εν σώματων παγίων
Αν αβαλλόμεν ος φ όρος από
αν απροσαρμογή
εν σώματων
ακιν ητοποιήσεων
Συγκεν τρωτικά συν ολικά
έσοδα μετά από φ όρους
-153.252,00

Αύξηση Μ.Κ.

42,00

-1.031.324,82

-1.031.324,82

82.505,98

82.505,98

82.505,98

0,00

-50.573.153,07

99.946.258,09

14.591.266,74

153.252,00

-20.953,70

-13.204.943,92

-2.493.349,58

-15.698.293,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.194.146,19

0,00

0,00

50.573.153,07

0,00

0,00

-146.849.476,35

-31.822.023,22

-42,00
-3.194.146,19

357.630,00

-11.659.362,14

153.252,00

Αν ακατάταξη αποθεματικού
Συμψηφ ισμός
αποθεματικού με
αποτέλεσμα εις ν έον

4.214,71

-1.031.324,82

-1.545.581,78

Μείωση Μ.Κ.

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2014

16.332,91
4.214,71

3.779.573,75

-28.042.449,47

Η θυγατρική Εταιρεία ARCADIAN PROPERTIES SRL συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σε Lei Ρουμανίας, οι
θυγατρικές NEDA INTERNATIONAL S.A., GORTYNIA SHIPPING S.A. και

EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT

LIMITED συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε Δολάριο Αμερικής. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων σε Ευρώ καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας

Μετοχικό
κεφάλαιο

Ποσά σε Ευρώ

Διαφορά Μετοχών Υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικό
αποτίμησης
χρημ/κών
στοιχείων
προοριζομένων
προς πώληση

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Ειδικό
αποθεματικό

Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

-44.868.195,84

-105.920.195,31

3.390.604,15

-6.448.824,92

-6.448.824,92

16.332,91

16.332,91

Υπόλοιπο

510.840

την 01 Ιανουαρίου 2014

99.946.300,09

1.449.729,20

1.837.175,64

-138.202,70

50.573.153,07

Κέρδη (Ζημίες) χρήσης

Αναλογιστικά κέρδη ζημίες
Αναπροσαρμογή ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος από
αναπροσαρμογή ενσώματων
ακινητοποιήσεων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά από φόρους

-460.087,47

-460.087,47

36.807,00

36.807,00

-423.280,47

Μείωση Μ.Κ.

-153.252,00

Αύξηση Μ.Κ.

42,00

-6.432.492,01

-6.855.772,48

153.252,00

0,00

-42,00

0,00

Συμψηφισμός αποθεματικού με
αποτέλεσμα εις νέον

-50.573.153,07

50.573.153,07

0,00

Υπόλοιπο την
31 Δεκεμβρίου 2014

357.630,00

99.946.258,09

1.449.729,20

1.837.175,64

-138.202,70

153.252,00

-45.291.476,31

-61.779.534,25

-3.465.168,33

Η υιοθέτηση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19, έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012
(31/12/2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και
λάθη».
Το υπέρ το άρτιο αποθεματικό προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε

αξία μεγαλύτερη της

ονομαστικής τους αξίας.

6.12

Αναβαλλόμενη Φ ορολογική Υποχρέωση

H αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση όπως προκύπτει από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχει
ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Διαφορά απ οσβέσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

3.293.936,42

3.103.085,52

3.068.401,24

2.727.953,93

Αναπ ροσαρμογή π αγίων

17.869,37

366.270,52

0,00

302.702,17

Διάφορες Προβλέψεις

42.633,47

86.973,56

41.860,93

43.108,08

3.354.439,26

3.556.329,60

3.110.262,17

3.073.764,18

Σύνολο

6.13

Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των προβλέψεων/λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Επ ιχορηγήσεις επ ενδύσεων π αγίων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

877.194,17

1.071.486,57

0,00

0,00

Πρόβλεψη απ οζημίωσης π ροσωπ ικού

15.644,53

116.208,75

0,00

66.266,00

Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες υποχρεώσεις

1.786.567,43

1.326.359,71

1.378.567,43

883.662,40

Σύνολο

2.679.406,13

2.514.055,03

1.378.567,43

949.928,40
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Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ομίλου
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο α) εγγυήσεις μισθωμάτων του εμπορικού κέντρου AVENUE 492χιλ.
ευρώ, β) προβλέψεις διαφορών φορολογικού ελέγχου ύψους 0,00 χιλ € για την Εταιρεία και 388,00 χιλ € για τον Όμιλο
και γ) προβλέψεις επίδικων υποχρεώσεων €356 χιλ.
Η θυγατρική Εταιρεία ARCADIA ABEE που εμφανίζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες έχει προβεί σε πρόβλεψη
διαφορών φορολογικού ελέγχου ύψους 300 χιλ. € (βλ. σημείωση 6.16).

6.14

Δανειακές υποχρεώσεις

Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ εκτός των δανείων της θυγατρικής Gortynia Shipping SA τα οποία είναι σε
δολάριο. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ εκείνα που είναι πληρωτέα μετά από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως
μακροπρόθεσμα. Οι εύλογες αξίες των δανείων του Ομίλου ταυτίζονται περίπου με τις λογιστικές αξίες.
Τα ομολογιακά δάνεια του Ομίλου είναι απλά μη μετατρέψιμα, διαιρούνται σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, είναι
διάρκειας έως δέκα τεσσάρων (14) ετών και εκδόθηκαν με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου. Ο
εκτοκισμός των δανείων γίνεται ανά εξάμηνο, με εξαμηνιαίο επιτόκιο ίσο με το Euribor συν το περιθώριο επιτοκίου που
έχει συμφωνηθεί ανά ομολογιούχο και κυμαίνεται από 1,3% έως και 3,75%. Το ληξιπρόθεσμο μέρος των δανείων
επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας. Τα πιο πάνω ποσοστά είναι σταθερά ανά δάνειο και για όλη την διάρκεια του
κάθε δανείου.

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ

31.12.2014

Μακροπ ρόθεσμα τραπ εζικά δάνεια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013
0,00

31.12.2014
0,00

31.12.2013
0,00

0,00

Βραχυπ ρόθεσμα τραπ εζικά δάνεια

45.228.552,45

43.161.255,79

15.975.296,79

16.253.346,89

Σύνολο

45.228.552,45

43.161.255,79

15.975.296,79

16.253.346,89

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, 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 € 13,64 εκατ. (2013: € 25,40 εκατ.) και € 0,00 εκατ. (2013: € 8,30
εκατ.) αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις"
στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις" δεδομένου ότι κατά την 31/12/2014 δεν πληρούνταν οι σχετικές
τραπεζικές υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις
εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων.

Η συνεχής όμως μεταβολή, προς το χειρότερο,

του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι, για μεγάλο μέρος των δανείων έχει
ήδη υπάρξει συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και έχουν υπογραφεί τροποποιητικές συμβάσεις (υπάρχουν και
σχετικές ανακοινώσεις της εταιρείας προς το ΧΑ).
Από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου στο τέλος της περιόδου €
15.975.296,79 και € 45.228.552,45 αντίστοιχα, ποσά € 13.986.809 και € 24.734.047.76 αντίστοιχα, έχουν καταστεί
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ληξιπρόθεσμα. Τα σχετικά ληξιπρόθεσμα ποσά αφορούν μη πληρωθείσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις μέχρι τον τελικό
διακανονισμό των δανείων.
Στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου:


Στις 02/04/2012 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των τραπεζικών δανείων του
Ομίλου, για την θυγατρική Εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ολοκληρώθηκαν οι
διαπραγματεύσεις

με την Τράπεζα Πειραιώς για μέρος του δανεισμού της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η

τροποποίηση των όρων του από 2007 προγράμματος ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου €4.350.000
με ομολογιούχους την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Στους όρους του δανείου περιλαμβάνεται περίοδος
χάριτος για εξόφληση δόσεων μέχρι 30/6/2013.




Στις 26/07/2012 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των
τραπεζικών δανείων του Ομίλου, για την θυγατρική Εταιρεία GORTYNIA SHIPPING S.A. ολοκληρώθηκαν οι
διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για τον δανεισμό της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η τροποποίηση
των όρων του από 2008 δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου USD 14.590.000. Οι όροι του δανείου περιλαμβάνουν
και περίοδο χάριτος για αποπληρωμή δόσεων μέχρι 20/11/2014.
Στις 24/08/2012 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων αποπληρωμής των
τραπεζικών δανείων του Ομίλου, για την θυγατρική Εταιρεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ολοκληρώθηκαν οι
διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για τον δανεισμό της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η τροποποίηση
των όρων του από 2006 Ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου EUR 2.305.856,83. Οι όροι του δανείου
περιλαμβάνουν και περίοδο χάριτος για αποπληρωμή δόσεων μέχρι 30/6/2013.

Ανάλυση Ευαισθησίας
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι τα παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ

Τραπ εζικά δάνεια

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2014

2013

2014

2013

4,03%

4,64%

3,33%

2,94%

Ανάλυση ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων:
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2014

31.12.2013

Μεταβλητότητα
επιτοκίων

Επίδραση στα
Αποτελέσματα

Μεταβλητότητα
επιτοκίων

Επίδραση στα
Αποτελέσματα

+1.00%

-240.826,17

+1.00%

-286.621,53

-1.00%

240.826,17

-1.00%

286.621,53

+1.00%

-122.597,60

+1.00%

-105.733,03

-1.00%

122.597,60

-1.00%

105.733,03

EURO

USD

Σημείωση:
Ο παραπάνω πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας δεν περιλαμβάνει τυχόν θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από
τις καταθέσεις.
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6.15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας
έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
Προμηθευτές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

1.225.910,27

948.114,91

65.808,19

68.264,87

Γραμμάτια π ληρωτέα

0,00

0,00

0,00

0,00

Επ ιταγές π ληρωτέες

0,00

0,00

0,00

0,00

Προκαταβολές π ελατών

0,00

0,00

0,00

0,00

221.968,56

313.121,51

102.477,69

278.980,44

12.792,42

39.823,75

0,00

13.075,71

0,00

3.921,90

0,00

3.921,90

610.251,55

745.355,99

390.371,23

622.631,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

319.925,20

232.943,33

4.106,36

37.100,67

Έσοδα επ ομένων χρήσεων

185.507,78

54.852,60

0,00

0,00

9.667.062,35

8.503.989,66

9.434.447,81

8.503.989,66

194.292,41

194.292,41

0,00

0,00

12.437.710,54

11.036.416,06

9.997.211,28

9.527.964,68

Υπ οχρεώσεις απ ό φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μερίσματα π ληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων

Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Κομοτηνής)*
Επ ιχορηγήσεις π εριουσιακών στοιχείων
Σύνολο

*Αφορά απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί από την Μητρική Εταιρεία δάνειο της
Τράπεζας Πειραιώς για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ARCADIA ABEE το οποίο είναι με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση έχει κοινοποιηθεί
στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω θέματος.
Για την

εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. δημοσιεύθηκε

στις 03.07.2014 απόφαση του

Πρωτοδικείου

Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής α) μία σχετική ανακοπή που έχει ασκήσει η
εταιρεία κατά του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης αντίστοιχα, η δικάσιμος της
οποίας προσδιορίστηκε για 14/03/2017 και β) η επ’ αυτής (ανακοπής) αίτηση αναστολής για την οποία ορίσθηκε
αρχική δικάσιμος 21/11/2014 και αναβλήθηκε για την 19/12/2014. Στις 19/12/2014 η πιο πάνω υπόθεση αναβλήθηκε
για την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκε (λόγω Εθνικών Εκλογών) για της 03/04/2015.
Στις 17/03/2015 κατατέθηκε έφεση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014
απόφασης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού

Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β)
3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και
5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της
θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE.
Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους
δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της
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ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει
ωστόσο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω
δικαστικής κρίσης.

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Στο κονδύλι

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα για τον Όμιλο ύψους 320 χιλ € περιλαμβάνονται κυρίως δεδουλευμένα

έξοδα των πλοίων ύψους 227 χιλ €, προβλέψεις για χρηματοοικονομικό κόστος ποσό 70χιλ €, καθώς επίσης και λοιπά
δεδουλευμένα έξοδα και προβλέψεις των εταιρειών του Ομίλου.
Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

-

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

2006-2011

KOINOTHTA A.E.Ξ.Τ.Ε.

2010-2011

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε.

2007-2013

ARCADIA AUDIOVISUAL A.E.

1998-2013

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

2004-2013

SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION
ARCADIAN PROPERTIES SRL

2007-2013

NEDA INTERNATIONAL S.A.

-

GORTYNIA SHIPPING S.A

-

Για τις ανωτέρω ανέλεγκτες χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη φόρου ύψους € 0,00 και ο όμιλος έχει
σχηματίσει αντίστοιχη πρόβλεψη ύψους € 688.000 εκ των οποίων €300 χιλ. αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες
(βλ. σημείωση 6.16).
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2004-2007
καταλόγισε λογιστικές διαφορές που αφορούν Τέλη Χαρτοσήμου, ΦΠΑ και προσαυξήσεις ύψους € 3.598.288.

Η

εταιρεία έχει υποβάλει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Για τις προσφυγές η Εταιρεία είχε
ενταχθεί σε ρύθμιση και κατέβαλε

τμηματικά το 10% του ποσού για Χαρτόσημο και ΦΠΑ ήτοι € 351.876. Οι

προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο Διοικητικό
Εφετείο για τις 22.09.2014, κατόπιν αναβολής στις 16.9.2013 & 13.1.2014 και αναμένεται η απόφαση. Επιπλέον, η
νομική υπηρεσία του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δύναται να επηρεάσει
ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
Η Εταιρεία 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 για το υπόλοιπο εξοφλείτο σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τον Νοέμβριο 2012 όπου η
Εταιρεία προχώρησε σε ολική εξόφληση του υπολοίπου της ανωτέρω περαίωσης.
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Την 1/3/2013 επιδόθηκε στην εταιρεία εντολή ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2011. Ο φορολογικός έλεγχος
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι και προσαυξήσεις
€120.089,43 τους οποίους η Εταιρεία εξόφλησε τον Ιανουάριο 2014.
Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγραφος 5, Ν. 2238/1994.
Την 25/2/2015 επιδόθηκε εντολή ελέγχου για την θυγατρική ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ για τις
χρήσεις 2006-2007-2008.
6.16

Διακοπείσες Δραστηριότητες

Την 29/2/2009 οι Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών ARCADIA ΑΒΕΕ & ARCADIA AUDIOVISUAL Α.Ε.
είχαν αποφασίσει την άμεση παύση της
παραγωγικής τους δραστηριότητας καθώς και της σχετιζόμενης με αυτή
εμπορίας. Η απόφαση αυτή αποτελούσε στρατηγική επιλογή της Διοίκησης της μητρικής Εταιρείας τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έως σήμερα η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς
πιθανών αγοραστών και η συνεχιζόμενη και διογκούμενη οικονομική κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα της
Βιομηχανίας οδήγησαν την Διοίκηση να εμφανίσει τις δυο αυτές εταιρείες στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου ως «Διακοπείσες Δραστηριότητες» βάσει του Δ.Π.Χ.Α 5 λόγω του ότι δεν υπάρχει η πρόθεση
επαναλειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας.
Έτσι, ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Δραστηριότητες», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις των θυγατρικών
εταιρειών ARCADIA ΑΒΕΕ & ARCADIA AUDIOVISUAL ΑΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Από το Β’ εξάμηνο του 2012, η Εταιρεία προχώρησε σε αποµείωση της αξίας των παγίων της θυγατρικής ARCADIA
ΑΒΕΕ λόγω απαξίωσης από την διακοπή λειτουργίας της εταιρείας με αποτέλεσμα τα πάγια να μειωθούν κατά
€7.952.707,27. Με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Επιπλέον το Α’ εξάμηνο του 2013, η Εταιρεία προχώρησε σε πρόσθετη αποµείωση της αξίας των παγίων της
θυγατρικής ARCADIA ΑΒΕΕ κατά €3.465.654,34 επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά €2.478.661,41.
Επιπλέον, για τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οποία
ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση
έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω
θέματος.
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο (έχουν γίνει σχετικές αιτήσεις ανακοπής στα δικαστήρια) όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την
αναδιάρθρωση του δανείου.
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Ακολούθως παρουσιάζεται ανάλυση των διακοπεισών δραστηριοτήτων:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία από διακοπείσες δραστηριότητες και υποχρεώσεις που
σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία από διακοπείσες δραστηριότητες.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ARCADIA ΑΒΕΕ

ARCADIA AUDIOVISUAL

31/12/2014

31/12/2014

Σύν ολο 2014

ARCADIA ΑΒΕΕ

ARCADIA
AUDIOVISUAL

31/12/2013

31/12/2013

Σύν ολο 2013

Μη κυκλοφ ορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια

617.782,00

0,06

617.782,06

617.782,00

0,06

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

1.659,79

0,00

1.659,79

1.659,79

0,00

1.659,79

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

8.346,14

4.108,58

12.454,72

8.346,14

4.108,58

12.454,72

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Σύν ολο (α)

617.782,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.787,93

4.108,64

631.896,57

627.787,93

4.108,64

631.896,57

Κυκλοφ ορούν Ενεργητικό
Χρεώστες και άλλοι λογ/σμοί

37.934,79

0,00

37.934,79

37.934,79

0,00

37.934,79

Μετρητά στα ταμεία και στις τράπεζες

109.516,72

194,31

109.711,03

109.516,72

194,31

109.711,03

Σύν ολο (β)

147.451,51

194,31

147.645,82

147.451,51

194,31

147.645,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

775.239,44

4.302,95

779.542,39

775.239,44

4.302,95

779.542,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογία
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

35.031,57

0,00

35.031,57

35.031,57

0,00

35.031,57

2.206.598,65

0,00

2.206.598,65

2.206.598,65

0,00

2.206.598,65

Σύν ολο (β)

2.241.630,22

0,00

2.241.630,22

2.241.630,22

0,00

2.241.630,22

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.651.501,03

39.481,63

1.690.982,66

1.651.501,03

39.481,63

1.690.982,66

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

2.955.727,93

0,00

2.955.727,93

2.955.727,93

0,00

2.955.727,93

Σύν ολο (γ)

4.607.228,96

39.481,63

4.646.710,59

4.607.228,96

39.481,63

4.646.710,59

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) + (γ)

6.848.859,18

39.481,63

6.888.340,81

6.848.859,18

39.481,63

6.888.340,81

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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6.17

Κύκλος εργασιών

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την χρήση 1/1-31/12/2014 ήταν τα παρακάτω:
Έσοδα από
εκμετάλλευση
ακινήτων

Συνολικές μεικτές
πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις

Καθαρές πωλήσεις

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίες

Λοιποί Τομείς

Επενδύσεων

Σύνολο

2.846.445,34

2.469.766,19

2.102.134,61

0

499.795,91

7.918.142,05

-6.000,00

0

-192,78

0

-734,96

-6.927,74

2.840.445,34

2.469.766,19

2.101.941,83

0,00

499.060,95

7.911.214,31

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την χρήση 1/1-31/12/2013 ήταν τα παρακάτω:
Έσοδα από
εκμετάλλευση
ακινήτων

Ναυτιλία

Τηλεπικοινωνίες

Συνολικές μεικτές
πωλήσεις ανά τομέα

3.280.808,25

2.033.421,96

2.480.533,89

Εσωτερικές πωλήσεις

-6.000,00

0

Καθαρές πωλήσεις

3.274.808,25

2.033.421,96

6.18

Λοιποί Τομείς

Σύνολο

0

524.985,80

8.319.749,90

-432,42

0

-2.494,01

-8.926,43

2.480.101,47

0,00

522.491,79

8.310.823,47

Επενδύσεων

Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

838.944,02

1.200.178,82

0,00

0,00

99.914,79

139.567,11

24.439,76

62.682,46

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

1.830.217,34

1.922.865,08

11.898,75

5.196,40

Παροχές τρίτων

1.101.296,49

1.186.586,46

428.019,84

661.131,46

14.211,21

39.397,05

14.211,21

39.397,05

Διάφορα έξοδα

1.890.653,89

810.530,73

321.765,32

320.114,12

Σύνολο

5.775.237,74

5.299.125,25

800.334,88

1.088.521,49

Κόστος απ οθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού

Φόροι – τέλη

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Άλλα λειτουργικά έσοδα/ έξοδα

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής:

i)

Άλλα λειτουργικά έσοδα
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2014

01.01-31.12.13

30.504,79

29.438,44

0,00

0,00

Λοιπά έσοδα

1.123.532,74

1.450.552,89

77.538,90

308.820,65

Σύνολο

1.154.037,53

1.479.991,33

77.538,90

308.820,65

Έσοδα παρεπόμεν ων ασχ ολιών

01.01-31.12.13

Στο κονδύλι λοιπά έσοδα για τον όμιλο ύψους 1,12 εκ. € περιλαμβάνονται α) συναλλαγματικές διαφορές 104 χιλ.
ευρώ, β) εισπραττόμενα έξοδα €7χιλ, δ) έσοδα αποζημιώσεων €712χιλ, ε) αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων
€194χιλ. ευρώ και λοιπά έσοδα των εταιρειών του ομίλου.

ii)

Άλλα λειτουργικά έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Φόροι ακίν ητης περιουσίας
Προβλέψεις για κιν δύν ους και ζημίες και λοιπές
προβλέψεις
Λοιπά έξοδα
Απομείωση αξίας περιουσιακών παγίων
στοιχ είων εκτός εκμετάλλευσης
Σύν ολο

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΙΑ
01.01-31.12.13

01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

94.294,06

106.896,20

87.849,73

104.418,79

4.294.778,56

342.589,20

356.369,29

1.451.892,66

758.530,84

219.988,72

430.956,54

66.434,33

0,00

2.478.661,41

0,00

0,00

5.147.603,46

3.148.135,53

875.175,56

1.622.745,78

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου της
31/12/2013:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
01.01-31.12.13

Διακοπείσες Δραστηριότητες
01.01-31.12.13

Σύνολο
01.01-31.12.13

Φόροι ακίν ητης περιουσίας

106.896,20

0,00

106.896,20

Προβλέψεις για κιν δύν ους και ζημίες και λοιπές
προβλέψεις

342.589,20

0,00

342.589,20

Λοιπά έξοδα

219.988,72

0,00

219.988,72

0,00

2.478.661,41

2.478.661,41

669.474,12

2.478.661,41

3.148.135,53

Απομείωση αξίας περιουσιακών παγίων στοιχ είων
εκτός εκμετάλλευσης
Σύνολο

Στο κονδύλι λοιπά έξοδα για τον όμιλο ύψους 758 χιλ € περιλαμβάνονται κυρίως α) συναλλαγματικές διαφορές 164
χιλ. ευρώ, πρόστιμα 334 χιλ. € και λοιπά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου.
Στο κονδύλι Προβλέψεις για κινδύνους & ζημίες περιλαμβάνονται : α) υποχρέωση ποσού 356 χιλ. € της ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ για δικαστική απόφαση με την εταιρεία TAIYO EUROPE. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ασκήθηκε
έφεση και λήφθηκε προσωρινή αναστολή εκτέλεσης μέχρι της έκδοση της αποφάσεως επί της αίτησης αναστολής. Η
αίτηση αναστολής εκδικάστηκε 12.11.2014 και η εταιρεία την κέρδισε υπό τον όρο της κατάθεσης εγγυητικής
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επιστολής, την οποία κατέβαλε, ύψους 100.000€ υπέρ της αντιδίκου έως την εκδίκαση της έφεσης 17.09.2015,β)
απομείωση πλοίου 3,75 εκ. € , γ) πρόβλεψη επίδικων υποχρεώσεων €127 χιλ. € και δ) προβλέψεις επισφάλειας
χρεωστών 63 χιλ. €.

6.20

Έξοδα διοίκησης /διάθεσης

i)

Έξοδα διοίκησης
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.13

01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού

210.497,90

403.357,25

96.721,72

276.650,77

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

764.611,80

485.856,17

495.283,08

202.580,49

Παροχές τρίτων

130.957,09

124.782,50

40.734,88

41.240,46

Φόροι - τέλη

103.365,07

88.182,73

59.141,22

47.885,77

39.535,63

63.005,08

15.693,84

21.634,23

1.248.967,49

1.165.183,73

707.574,74

589.991,72

Διάφορα έξοδα
Σύνολο

ii) Έξοδα διάθεσης
ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.14
01.01-31.12.13

Ποσά σε €

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.13

Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού

324.541,61

359.931,13

0,00

0,00

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

181.652,79

104.757,41

0,00

0,00

37.847,78

42.487,45

0,00

0,00

9.032,90

9.825,59

0,00

12,50

28.852,03

34.537,34

0,00

625,00

581.927,11

551.538,92

0,00

637,50

Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

6.21
i)

Επενδυτικά Έσοδα / Έξοδα
Επενδυτικά Έσοδα

Ποσά σε €
Κέρδος απ ό π ώληση μη κυκλοφορούντων
π εριουσιακών στοιχείων π ροοριζομένων π ρος
π ώληση
Κέρδος απ ό διαγραφή θυγατρικών/συγγενών
εταιρειών μέσω απ οτελέσματος

01.01-31.12.14

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.13

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.13

43.221,97

0,00

0,00

0,00

57.224,35

0,00

0,00

0,00

Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων

0,00

0,00

15.724,37

0,00

Έσοδα απ ό συγγενείς εταιρείες

0,00

21.563,00

0,00

0,00

1.783,84

2.668,34

44,64

1.780,11

102.230,16

24.231,34

15.769,01

1.780,11

Έσοδα τόκων τραπ εζών
Σύνολο
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Η θυγατρική εταιρεία EXELIXI SHIPPING MANAGEMENT LIMITED με έδρα τα MARSHALL ISLANDS και ποσοστό
έμμεσης συμμετοχής 93,14% εκκαθαρίστηκε στις 24 Ιουνίου 2014. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εμφανίζεται στα
επενδυτικά έσοδα του Ομίλου.

ii) Επενδυτικά Έξοδα

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.13

01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

Ζημιά απ ομείωσης συμμετοχών &
χρεογράφων

0,00

866.163,64

0,00

152.381,55

Προβλέψεις υπ οτίμησης συμμετοχών &
χρεογράφων

0,00

5.066.482,00

906.216,81

0,00

Ζημία απ ό απ ομείωση θυγατρικής

0,00

0,00

0,00

2.437.645,11

Ζημία απ ομείωσης μη κυκλοφορούντων
π εριουσιακών στοιχείων π ροοριζόμενων
π ρος π ώληση

0,00

1.047.255,84

0,00

389.803,59

Έξοδα και ζημίες συμμετοχών/χρεογράφων

0,00

0,00

0,00

0,00

4.704.309,34

12.359.320,67

4.661.570,52

12.241.044,67

930.458,16

520.334,05

930.458,16

8.736.604,20

11,28

0,00

11,28

0,00

Συμμετοχή σε ζημίες συγγενών εταιρειών

1.143.262,61

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

6.778.041,39

19.859.556,20

6.498.256,77

23.957.479,12

Ζημία απ ό αναπ ροσαρμογή ενσώματων
ακινητοπ οιήσεων
Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Κομοτηνής)*
Ζημιά απ ό την π ώληση μη κυκλοφορούντων
π εριουσιακών στοιχείων π ροοριζομένων
π ρος π ώληση

*Απορρέει από απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί από την Μητρική Εταιρεία δάνειο
της Τράπεζας Πειραιώς για την θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ARCADIA ABEE το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι εγγυήτρια. Για την ανωτέρω απαίτηση έχει
κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω
θέματος.

6.22

Χρηματοοικονομικά έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €

01.01-31.12.14

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.13 01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

Έξοδα τόκων από:
Τραπ εζικά δάνεια και συναφή έξοδα

1.714.732,17

1.498.701,00

504.623,10

396.702,49

Σύνολο

1.714.732,17

1.498.701,00

504.623,10

396.702,49
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6.23

Φ όροι

Τα ποσά των φόρων εισοδήματος που βαρύνουν την χρήση αναλύονται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

01.01-31.12.14

Αναβαλλόμενοι φόροι

6.24

01.01-31.12.13

01.01-31.12.14

01.01-31.12.13

174.233,49

-70.746,62

-56.833,04

-174.419,18

481,00

5.187,36

0,00

0,00

174.714,49

-65.559,26

-56.833,04

-174.419,18

Φόροι π εριόδου
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη ανά μετοχή

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €
Κέρδη/(Ζημιές) που
αν αλογ ούν στους μετόχους
της μητρικής
Σταθμισμέν ος μέσος όρος του
αριθμού μετοχ ών
Βασικά κέρδη/ (ζημίες) ανά
μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

01.01-31.12.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.13

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.13

-11.675.695,05

-22.534.432,36

-6.448.824,92

-23.957.239,02

5.109

510.840

5.109

510.840

-2.285,3191

-4.410,7325

-1.262,2480

-4.689,2227

Με απόφαση της από 14.02.2014 Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μητρικής
Εταιρείας μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, µέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονοµαστικής αξίας
έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µμετοχής από ένα (1,00 €) ευρώ σε εκατό (100,00 €) ευρώ, ακολούθως
μείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω μετοχών, και συγκεκριμένα με συνένωση 100
μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας, και ταυτόχρονης (ii) μείωσης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής
µετά ψήφου μετοχής από εκατό (100,00 €) ευρώ σε εβδομήντα (70,00 €) ευρώ µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου
ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν πενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο
(153.252,00 €) Ευρώ, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ανερχόμενο σε τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ
(357.588€) και για λόγους στρογγυλοποίησης των μετοχών αυξήθηκε ταυτόχρονα κατά σαράντα δύο ευρώ (42,00€) με
κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό υπέρ το άρτιο ώστε να ανέλθει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν εννέα (5.109) μετοχές ονομαστικής αξίας
εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την άνω μείωση και αύξηση ανέρχεται σήμερα στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (357.630,00€) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατόν
εννέα (5.109) μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα ευρώ (70,00€) η κάθε μία.
Για τον ανωτέρω λόγω η Εταιρεία και ο Όμιλος κάνοντας χρήση του ΔΛΠ 33 « Κέρδη ανά μετοχή» εμφανίζουν στα
Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή της 31/12/2013 το νέο αριθμό μετοχών προκειμένου να είναι τα μεγέθη
συγκρίσιμα.
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6.25

Ίδιες Μετοχές

Η από 9.12.2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του ΚΝ 2190, με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου και τους ακόλουθους ειδικότερους όρους: Μέχρι
ποσοστού 10% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 5.108.399 μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς
την τιμή των 0,10 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο αγοράς την τιμή των 2,00 ευρώ ανά μετοχή και χρονική διάρκεια
η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης,
εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση και εφαρμογή της απόφασης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ενεργοποίησε την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6.26

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Η μητρική Εταιρεία για δάνεια συνολικού ύψους € 15.986.808,81 με τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ και EUROBANK
έχει προσημειώσεις επί τμήματος των ακινήτων ύψους € 24.000.000,00. Επιπλέον η μητρική Εταιρεία έχει εγγυηθεί
και για τα δάνεια των θυγατρικών ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.,

ARCADIA Α.Β.Ε.Ε. και

ARCADIAN PROPERTIES SRL. Για την ανωτέρω εγγύηση έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική
κατάσχεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως
εγγυήτρια. Η εταιρεία βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης του εν λόγω θέματος.
Η Εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ–ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. για δάνεια συνολικού ύψους € 11.151.300,00 με τις
τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK έχει προσημειώσεις επί τμήματος των ακινήτων της
μητρικής ύψους € 18.180.000,00.
Η Εταιρεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ για Ομολογιακό δάνειο αξίας € 2.305.856,83 που έχει συνάψει με την τράπεζα
ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει προσημειώσει τα ακίνητά της για ποσό ύψους € 4.800.000,00. Επίσης για την εξασφάλιση του δανείου
υπάρχει ενέχυρο επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ARCADIA Α.Β.Ε.Ε. για δάνεια από την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει προσημειώσει τα ακίνητα της για ποσό
ύψους € 10.430.789,00.
Η Εταιρεία ARCADIAN PROPERTIES SRL για δάνειο από την EFG EUROBANK αξίας € 2.168.435,72 έχει
προσημειώσει οικόπεδο για ποσό ύψους € 2.520.000,00 και με πρόσθετη ισόποση του δανείου εγγύηση της μητρικής.
Η Εταιρεία GORTYNIA SHIPPING S.A. για δάνειο αξίας $ 14.789.791,26 που έχει συνάψει με την Τράπεζα Πειραιώς
έχει προσημειώσει το πλοίο που κατέχει για ποσό ύψους $ 30.690.000,00.
6.27

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις - απαιτήσεις

Με ανακοίνωση στις 17/1/2013 η εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σχετικά με το πλοίο m.v. Arcadia, το οποίο
άνηκε στην εξαρτημένη εταιρεία Neda International S.A. (η “Neda”) ότι με επιστολή της ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου
2013, η τράπεζα Credit Suisse ενημερώνει την Εταιρεία ότι, το ποσό το οποίο ανάκτησε από την πώληση του πλοίου,
μέσω της ενεργοποίησης της εξασφάλισής της δεν επαρκεί για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την διαδικασία
εκποίησης του πλοίου και ότι υπολείπεται κατά 833.819 USD. Η διοίκηση της Εταιρείας αμφισβητεί έντονα ότι
οφείλει οποιοδήποτε ποσό προς την Τράπεζα και εμμένει στην αρχική της θέση ότι το τίμημα πώλησης κάλυψε
επαρκώς τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την Credit Suisse και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την χρέωση αυτή.
Σημειωτέον ότι οι οποιεσδήποτε αξιώσεις που μπορεί να έχει η Credit Suisse κατά της εξαρτημένης εταιρείας Neda
International S.A. δεν μπορούν κατά νόμον να ασκηθούν είτε κατά της εταιρείας “ Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ”
είτε κατά της εταιρείας “Tropea Holding S.A.”».
Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος που έγινε στην εταιρεία «Τρόπαια Συμμετοχική ΑΕΒΕ» για τις χρήσεις 2004-2007
καταλόγισε λογιστικές διαφορές που αφορούν Τέλη Χαρτοσήμου, ΦΠΑ και προσαυξήσεις ύψους € 3.598.288. Η
εταιρεία έχει υποβάλει προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση τους και εκτιμά ότι
θα δικαιωθεί. Για τις προσφυγές η Εταιρεία είχε ενταχθεί σε ρύθμιση και κατέβαλε τμηματικά το 10% του ποσού για
Χαρτόσημο και ΦΠΑ ήτοι € 351.876. Οι προσφυγές αυτές εκδικάστηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών και παραπέμφθηκαν στο Διοικητικό Εφετείο για τις 22.09.2014, κατόπιν αναβολής στις 16.9.2013 & 13.1.2014
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και αναμένεται η απόφαση. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Οµίλου δεν εκτιµά ότι η δικαστική έκβαση των ανωτέρω
υποθέσεων δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την περιουσιακή κατάσταση και λειτουργία του Οµίλου.
Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές ανέρχονται σε 356.369,29 € για την Εταιρεία και σε 1.097.666,91 € για τον Όμιλο.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν για τον Όμιλο για εγγυητικές καλής εκτέλεσης είναι ύψους
περίπου 860χιλ. ευρώ. Επιπλέον η μητρική Εταιρεία έχει εγγυηθεί και για τα δάνεια των θυγατρικών ΣΑΝΥΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ARCADIA Α.Β.Ε.Ε. και ARCADIAN PROPERTIES SRL. Επιπλέον, για
τα δάνεια της θυγατρικής ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οποία ο Όμιλος,
εφαρμόζοντας

το

ΔΠΧΑ

5

«Μη

Κυκλοφορούντα

Στοιχεία

προοριζόμενα

προς

πώληση

&

Διακοπείσες

Δραστηριότητες», παρουσιάζει από 31/12/2011 μέχρι σήμερα, χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας ARCADIA ΑΒΕΕ καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες
δραστηριότητες στις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου, υπάρχει απαίτηση του Ελληνικού
Δημοσίου (ΔΟΥ Κομοτηνής) να πληρωθεί τραπεζικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο είναι με εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου και στο οποίο η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ είναι επίσης εγγυήτρια.
Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης της υποχρέωσης αυτής τόσο με το Ελληνικό
Δημόσιο (έχουν γίνει σχετικές αιτήσεις ανακοπής στα δικαστήρια) όσο και με την δανείστρια τράπεζα για την
αναδιάρθρωση του δανείου.
Επιπλέον υπάρχει δικαστική απόφαση με την εταιρεία TAIYO EUROPE για υποχρέωση ποσού 356.369,29 € της
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ.

Κατά της αποφάσεως ασκήθηκε έφεση και λήφθηκε προσωρινή αναστολή εκτέλεσης

μέχρι της έκδοση της αποφάσεως επί της αίτησης αναστολής. Η εταιρεία έχει προβεί σε αντίστοιχη επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της 31/12/2014. Η αίτηση αναστολής εκδικάστηκε 12.11.2014 και η εταιρεία την κέρδισε υπό τον όρο
της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, την οποία κατέβαλε, ύψους 100.000€ υπέρ της αντιδίκου έως την εκδίκαση της
έφεσης

17.09.2015.

Επίσης

με

την ανωτέρω εταιρεία

υπάρχει

ταυτόχρονη απαίτηση από την ΤΡΟΠΑΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ποσού €1.177.551,43.
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6.28

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Από τις συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου και της Εταιρείας μεταξύ τους για την περίοδο

που έληξε στις

31.12.2014 προέκυψαν τα εξής ποσά :
Πίνακες συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00

6.000,00

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚ
Η Α.Ε.Β.Ε.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ

ΣΑΝΥΟ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

192,78

734,96

8.844,00

9.771,74

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ

ARCADIA ΑΒΕΕ

ARCADIAN PROPERTIES SRL

ΣΥΝΟΛΟ

150.951,53

1.422.557,18

2.325.895,94

3.899.404,65

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΕΞΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ

112.841,00

77,30

112.918,30

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

AVENUE MANAGEMENT IKE

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
AVENUE MANAGEMENT IKE

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

157.697,34

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
AVENUE MANAGEMENT IKE

ΑΓΟΡΕΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

311.477,89

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

6.29

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2014

31.12.2014

524.720,41

112.705,30

Εποχικότητα

Τα έσοδα της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υπόκεινται σε εποχιακές διακυμάνσεις.

6.30

Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας του Ομίλου

Κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσεως, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως, λόγω των υφιστάμενων
βραχυπρόθεσμων

τραπεζικών

υποχρεώσεων,

το

σύνολο

των

ενοποιημένων

βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων

υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων αυτού κατά € 61,27 εκατ. (2013: € 57,66 εκατ.)
ενώ για την Εταιρεία κατά €23,04 εκατ.(2013: €22,51 εκατ.).
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, 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 € 13,64 εκατ. (2013: € 25,40 εκατ.) και € 0,00 εκατ. (2013: € 8,30
εκατ.) αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις"
στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις" δεδομένου ότι κατά την 31/12/2014 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
εξακολουθεί και βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με όλες τις εμπλεκόμενες τράπεζες για την αναδιάρθρωση των
δανείων.

Η

συνεχής

όμως

μεταβολή,

προς

το

χειρότερο,

του

οικονομικού

περιβάλλοντος

στο

οποίο

δραστηριοποιείται η εταιρεία, έχει καθυστερήσει την συμφωνία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της
τρέχουσας χρήσεως.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Τέλος, στον Όμιλο και στην Εταιρεία κατά την 31/12/2014 υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού
€ 37,87 εκατ. και € 23,65 εκατ. αντίστοιχα. Από τις ληξιπρόθεσμες αυτές υποχρεώσεις του Ομίλου, ποσό € 37,36 εκατ.
αφορά ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ποσό € 9,67 εκατ. αφορά απαίτηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ από
την μητρική εταιρεία λόγω εγγύησής της σε δάνειο της θυγατρικής ARCADIA AΒΕΕ και

το οποίο δεν

συμπεριλαμβάνεται πλέον στις διακοπείσες δραστηριότητες και € 0,51 εκατ. αφορά φόρους και ΙΚΑ της θυγατρικής
ARCADIA ΑΒΕΕ που παρουσιάζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες.
Για την ανωτέρω απαίτηση έχει κοινοποιηθεί στην Μητρική εταιρεία αναγκαστική κατάσχεση μέρους της ακίνητης
περιουσίας της εταιρείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την ιδιότητά της ως εγγυήτρια. Η εταιρεία έχει ασκήσει όλα
τα ένδικα μέσα.
Για την

εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. δημοσιεύθηκε

στις 03.07.2014 απόφαση του

Πρωτοδικείου

Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την
ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.
4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας
ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση
προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής α) μία σχετική ανακοπή που έχει ασκήσει η
εταιρεία κατά του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης αντίστοιχα, η δικάσιμος της
οποίας προσδιορίστηκε για 14/03/2017 και β) η επ’ αυτής (ανακοπής) αίτηση αναστολής για την οποία ορίσθηκε
αρχική δικάσιμος 21/11/2014 και αναβλήθηκε (λόγω της αποχής των δικηγόρων) για την 19/12/2014. Στις 19/12/2014
η πιο πάνω υπόθεση αναβλήθηκε για την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκε (λόγω Εθνικών Εκλογών) για της
03/04/2015.
Στις 17/03/2015 κατατέθηκε έφεση της εταιρείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014
απόφασης του

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η ανακοπή που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού

Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β)
3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και
5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της
θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE.
Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους
δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της
ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει
ωστόσο, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω
δικαστικής κρίσης.
Ήδη με την εκποίηση του πλοίου STAVROS P της θυγατρικής εταιρείας GORTYNIA SHIPPING SA που έλαβε χώρα
την 10.03.2015 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου κατά ποσό $13,5.
Η διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων του υπολειπόμενου, μετά την προαναφερόμενη συμφωνία της
10.03.2015, τραπεζικού δανεισμού δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της μέχρι σήμερα, αλλά η Διοίκηση του Ομίλου
είναι πλέον σε θέση να εκτιμήσει την πιθανότητα μιας επιτυχούς αναχρηματοδότησης, βασιζόμενη κυρίως στα
πραγματοποιούμενα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, τα οποία για την κλειόμενη
χρήση ανήλθαν σε € 2.840.445,34.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε την 31/12/2014 καταρτίσθηκαν
βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους και, κατά συνέπεια, οι συνημμένες εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

97

TROPEA HOLDING S.A.
ήταν σε θέση να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τη
συνήθη πορεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα, η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να θωρακιστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις. Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των παραπάνω
ενεργειών υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της
δραστηριότητας της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου.
6.31

Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας

Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι
τραπεζικές υπεραναλήψεις και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία, κυρίως
λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων με την μέθοδο αποτίμησης:
Επίπεδο 3: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς.
Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων του επιπέδου 3 επιμετρείται στον Όμιλο και την Εταιρία από ανεξάρτητους
εξωτερικούς ορκωτούς εκτιμητές
Ο μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός του επιπέδου 2 αξιολογείται από τον Όμιλο και την Εταιρία με
βάση παραμέτρους όπως επιτόκια, ειδικούς παράγοντες κινδύνου της χώρας, ή τρέχουσες τιμές κατά την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Εκτός από τα ανωτέρω, οι προϋπολογιστικές ταμειακές ροές για τα πρώτα πέντε έτη είναι, επίσης, ένα σημαντικό μη
παρατηρήσιμο δεδομένο του μοντέλου επιμέτρησης της εύλογης αξίας. Η διοίκηση αξιολογεί τακτικά μια σειρά από
ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές για τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα και προσδιορίζει την επίδρασή τους
στην συνολική εύλογη αξία.
6.32

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Η θυγατρική εταιρεία SHELTON SHIPPING & TRADING CORPORATION με έδρα την ΛΙΒΕΡΙΑ και ποσοστό έμμεσης
συμμετοχής 88,49% εκκαθαρίστηκε στις 24 Μαρτίου 2015.
Η θυγατρική μας εταιρεία Gortynia Shipping S.A. η οποία κατείχε το πλοίο STAVROS P. στις 10/03/2015 το
μεταβίβασε. Το τίμημα καταβλήθηκε στον πιστωτή του δανείου, το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς και η σχετική
υποθήκη επί του πλοίου αποσβέσθηκε. Κατά την 31.12.2014 η αναπόσβεστη αξία του μεταβιβασθέντος πλοίου
ανερχόταν σε € 3.219.315,90 ενώ ο αντίστοιχος τραπεζικός δανεισμός που εξοφλήθηκε δυνάμει της
προαναφερόμενης μεταβίβασης ανερχόταν σε € 12.983.118,47. Επίσης, κατά την 31.12.2014 δεν αναγνωρίσθηκε από
τη συγκεκριμένη συναλλαγή οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία. Η απόφαση για πώληση του “Stavros P” λήφθηκε
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του ναυτιλιακού κλάδου που δεν απέδωσε στο Συγκρότημα της Εξέλιξη τα
αναμενόμενα, και αφού το αντίτιμο της πώλησης του πλοίου και η επίτευξη της διαγραφής του δανείου που λήφθηκε
για την αγορά του, κρίθηκαν ικανοποιητικά, υπό τις περιστάσεις, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της
Gortynia. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία TOP LEGEND SHIPPING CO LTD με έδρα το Hong Kong, η οποία αποκτά το
πλοίο, δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εξέλιξη, τη μητρική της εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ Συμμετοχική Α.Ε.Β.Ε.,
τους Διοικητικούς Συμβούλους ή τους αξιωματούχους των δύο εταιρειών. Σημειώνεται ότι το συμφωνηθέν ποσό,
καταβλήθηκε την 10.03.2015 απευθείας από τον αγοραστή του πλοίου “Stavros P” στον πιστωτή του δανείου. Από τη
διαγραφή του υπολοίπου της υποχρέωσης προς στον πιστωτή του δανείου, θα καταχωρηθεί εντός του έτους 2015
στις οικονομικές καταστάσεις της Gortynia κέρδος ύψους US$ 13.5 εκατ. (ή € 12,5 εκατ.) .
Την 25/2/2015 επιδόθηκε εντολή ελέγχου για την θυγατρική ΣΑΝΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ για τις
χρήσεις 2006 - 2007- 2008.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Σταύρου (Υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του
Ν.3340/2005) προέβη την 02/02/2015 στην εξωχρηματιστηριακή (λόγω αναστολής διαπραγμάτευσης) πώληση
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κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας αξίας συνολικά 17.500,00 €, συναλλαγή για την οποία υπέβαλλε στην
εταιρία μας γνωστοποίηση. Έτσι το ποσοστό του μεταβλήθηκε από 7,96% σε 1,11%.
Δεν σημειώθηκαν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ικανά να επηρεάσουν την οικονομική εικόνα
της Εταιρείας και του Ομίλου που προκύπτει από τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις.

Μεταμόρφωση, 30 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΔΤ Λ 352322

ΑΔΤ Φ 089957

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ 052120
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21115
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ΣΤ. Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 01.01.2014 – 31.12.2014
TR OP EA HO LD IN G S.A.
ΤΡΟ ΠΑ ΙΑ ΑΝ ΩΝ ΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΙΚ Η Ε ΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑ ΙΒ ΙΟΜΗ ΧΑΝ ΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΙΑ
Α Ρ.Μ.Α.Ε. 13493/06/Β /86/13 - Α Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 311301000
12ο χλμ.Εθν.Οδ ού Αθηνών-Λα μίας Με τ αμόρφ ωση
ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ Κ ΑΙ Π ΛΗΡ ΟΦΟ ΡΙΕΣ ΧΡ ΗΣΗ Σ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝ ΟΥ ΑΡΙΟ Υ 2014 ΕΩΣ 31 Δ ΕΚ ΕΜΒΡ ΙΟ Υ 2014

Δη μοσ ιευ μένα βάσ ει του ν.2 190/ 20, άρθρ ο 135 για επιχειρήσ εις που σ υντάσ ουν ετήσ ιες οικονομ ικ ές κατασ τά σεις ενοποιημ ένες και μ η, κ ατά τα Δ.Λ.Π.
Τα παρα κάτω σ το ιχ εία και πλη ροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές κ ατασ τά σεις, σ τοχεύουν σε μ ία γενική ενημέρω ση για την οικο νομική κατάσ τα ση και τα αποτελέσμ ατα της Τ ΡΟΠΑΙ Α Σ ΥΜΜ ΕΤ ΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β. Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Σ υνισ το ύμε επομ ένως στον α ναγνώσ τη, πριν πρ οβεί σ ε οποιαδή ποτε είδο υς
επενδ υτικ ή επιλογή ή άλλ η σ υναλ λαγή με τον εκδό τη , να α νατρέξει σ τη διεύθυνσ η δ ιαδικτύου του εκδότη, όπου α ναρτώνται οι ο ικο νομικές κα τα στάσ εις καθ ώς και η έκθεση επισ κόπησ ης του νόμιμο υ ελεγκ τή, όποτε αυτή α παιτείτ αι.
ΣΤ ΟΙΧΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σ ΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣ ΗΣ Σ ΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΔΩΝ

(εν ο πο ιη μ έν α κ α ι μ η εν ο ποιη μ έν α)

Π οσά εκφ ρασ μέν α σε Ε υρώ

ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ

Ο ΜΙΛ ΟΣ
Αρμόδια Υπηρε σία-Νομαρχ ία (ή Π ρω τοδικ ε ίο ):

Υπου ρ γε ίο Ανά πτυ ξη ς (ΓΕ ΜΗ)

Σύ νθ εσ η Δι ο ικ η τικ ού Συμ β ου λί ου :

Διε ύθυν ση διαδικ τύου:

h t p ://w ww.trh.g r

Πρό εδ ρ ος & Διε υθ ύ νων Σύ μ βο υ λο ς- Νι κό λ αο ς Γ . Παπα γε ωρ γί ο υ

Ημερομην ία έγ κρισης από το ΔΣ τω ν ε τήσιων οικ ονομικώ ν
καταστ άσεω ν:

3 0-Μ αρ -2 01 5

Αντι πρ όε δρ ο ς / Μη
Παπα γ εωρ γί ο υ

Βρ ασί δ ας Σπυ ρ . Δα μ ηλ ά κο ς
(ΑΜ /Σ ΟΕΛ 2 2 79 1 )
DEL TA PAR TNER S Ο ΡΚΩΤΟΙ
ΕΛΕΓ ΚΤΕΣ ΛΟΓ ΙΣΤΕΣ Α.Ε.
(ΑΜ /Σ ΟΕΛ 1 5 3)
Γ νώμ η χωρ ί ς επι φύ λα ξη - Θέμ α τα
έμ φα ση ς

Ορκω τός ελ εγ κτ ής λ ογ ιστής :
Ελε γκ τικ ή εταιρία :
Τύπος έκ θεσης ε λέ γ χου:

Εκτε λε στ ικ ό Μ έλ ος - Νι κό λ αο ς

Εκτ ελε στ ικ ό

Μ έλο ς

–

ΟΜΙ ΛΟΣ

31.12.2014

Ιδ ι οχ ρ ησι μο πο ιο ύ με να ενσώμ α τα πά γι α στ οι χ εί α

15.7 51.138,93
21.0 91.189,35
0,00

21.544.572,84
25.760.599,87
0,00

4.322.725,44
18.901.965,00
0,00

Επενδ ύ σε ις σε ακ ίν ητ α
Άυλ α πε ρι ο υσι ακ ά στ οι χε ία

0,00

8.310.823,47

2.846.455,34

3.280.808,25

Μ ικ τά κ έρδη

5.775.237,74

3.011.698,22

0,00

3.011.698,22

2.046.110,46

2.192.286,76

Κέρδη/(ζημίες ) προ φ όρω ν, χ ρηματ οδοτικ ών και επε νδυτικ ών αποτελ ε σμάτ ων

- 5.285.141,45

432.577,87

-2.478.661,41

-2.046.083,54

481.452,90

220.743,30

Κέρδη/(ζημίες ) προ φ όρω ν
Κέρδη/(ζημίες ) μετά από φόρους (α)

-13.675.684,85 -29.117.718,14
-13.850.399,34 -29.052.158,88

5.737.608,74 -23.380.109,40
5.737.608,74 -23.314.550,14

-6.505.657,96
-6.448.824,92

-24.131.658,20
-23.957.239,02

-11.675.695,05 -27.806.721,03
- 2.174.704,29 -1.245.437,85
- 1.847.894,16
209.886,96
-15.698.293,50 -28.842.271,92
-13.204.943,92 -27.631.861,49
- 2.493.349,58 -1.210.410,43

5.272.288,67 -22.534.432,36
465.320,07
-780.117,78
0,00
209.886,96
5.737.608,74 -23.104.663,18
5.272.288,67 -22.359.572,82
465.320,07
-745.090,36

-6.448.824,92
-406.947,56
-6.855.772,48
-6.855.772,48
-

-23.957.239,02
-1.292.292,32
-25.249.531,34
-25.249.531,34
-

-2.285,3191
- 3.688.483,96

1.031,9610
-2.478.661,41

-1.262,2480
540.899,06

-4.689,2227
287.732,41

Συγκ εν τρω τικά συν ολ ικά έ σοδα μετ ά από φόρους (α)+(β)

31.12.2013
4.841.659,07
23.522.881,17
0,00

Κέρδη/(ζημίες ) μετά από φόρους ανά με τοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημίες ) προ φ όρω ν, χ ρηματ οδοτικ ών , επε νδυτικώ ν απ οτ ελ εσμάτω ν κ αι συν ολικ ών αποσβέσε ων

-5.442,6935
2.105.492,78

Σ ΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣ ΗΣ Τ ΑΜ ΕΙΑΚΩ Ν ΡΟ ΩΝ (ενο πο ιη μ ένα κ αι μ η ε νο πο ιη μέ να )

Λοι πά μ η κυ κλ ο φορ ο ύντ α πε ρι ο υσι ακ ά στο ι χε ία
Αποθ έμ α τα
Απαι τή σει ς α πό πελ ά τες

1.527.129,54
17.437,98
392.499,20

2.911.358,42
44.068,60
1.003.008,76

725.703,00
0,00
244.044,01

1.453.557,16
0,00
667.358,40

Λοι πά κ υ κλ οφο ρ ού ντ α περ ι ου σι ακ ά στο ι χεί α

2.876.929,00
110.133,33
779.542,39

2.382.945,29
386.145,15
779.542,39

2.691.598,56
110.133,33
0,00

2.599.840,98
110.311,52
0,00

Μη κυ κλ ο φο ρ ού ντ α περ ι ου σι ακ ά στο ι χε ία προ ο ρι ζό μ ενα γι α πώλ ηση
Μη κυ κλ ο φο ρ ού ντ α περ ι ου σι ακ ά στο ι χε ία από δ ια κ οπε ίσ ες δρ α ση τρ ι ότ ητε ς

42.5 45.999,72

ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

54.812.241,32

26.996.169,34

33.195.608,30

ΙΔ ΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑΚ ΑΙ ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

5.737.608,74

Προβλέ ψεις
Συναλ λ αγ ματικ ές διαφορές

1.596.657,49
4.322.654,20
9.301,92

1.672.914,91
659.332,23
14.491,79

59.446,16
354.178,98
0,00

66.989,11
1.121.223,42

Αποτε λ έσματα (έσοδα, έξ οδα, κ έρδη κ αι ζημιές ) επε νδυτικής δραστ ηριότητας

6.675.811,23

19.835.324,86

6.498.212,13

23.955.633,97

Χρεω στικοί τόκ οι κ αι συν αφή έ ξοδα

1.714.732,17

1.498.701,00

504.623,10

396.702,49

26.630,62
572.831,33
132.905,72

16.059,23
20.641,49
-425.262,44

0,00
409.001,98
-298.717,28

0,00
810.543,09
-1.811.138,26

-823.378,23
-2.730,39
0,00
549.731,21

-636.148,94
-65.016,71
0,00
-789.071,98

-499.432,72
-2.730,39
0,00
518.924,00

-396.702,49
-46.011,76
0,00
-34.418,63

-50.000,00
-41.254,35

-459.931,00
-47.092,46

0,00
44,64

65,06
1.780,11

Κέρδη/(ζημίες ) προ φ όρω ν (διακοπε ίσες δραστηριότ ητ ες )
Πλ έον / με ίον προσαρμογ ές για:
Αποσβέσε ις

510.840,00

357.630,00

510.840,00

Προ β λέ ψει ς / Λοι πές μα κ ρο πρ όθ εσμ ες υ πο χρ εώσε ις
Βρα χυ πρ όθ εσμ ες δ α νει α κέ ς υ ποχ ρε ώσει ς
Λοι πές βρ α χυ πρό θ εσμ ες υ ποχ ρ εώσει ς

-3.822.798,33
-3.465.168,33
0,00
-3.465.168,33
0,00
4.488.829,60
15.975.296,79
9.997.211,28

2.879.764,15
3.390.604,15
0,00
3.390.604,15
0,00
4.023.692,58
16.253.346,89
9.527.964,68

Υπο χ ρε ώσει ς πο υ σχ ετί ζο ντα ι με μ η κυ κλ οφο ρ ού ντ α περ ι ου σι ακ ά στο ι χε ία από
δι α κο πεί σες δ ρ αστη ρ ιό τη τες
Υπο χ ρε ώσει ς πο υ σχ ετί ζο ντα ι με κ υκ λο φο ρο ύ ντα περ ιο υ σια κά στοι χ εί α πρ ο ορ ι ζό με να
γι α πώ λη ση
Σύ νο λ ο υ ποχ ρ εώσεω ν (δ )

6.888.340,81

6.888.340,81

0,00

0,00

0,00
70.5 88.449,19

0,00
67.156.397,29

0,00
30.461.337,67

0,00
29.805.004,15

Απόκ τηση θυγ ατρικώ ν, συγ γε νώ ν, κ οιν οπραξιών κ αι λ οιπ ών επε νδύσεω ν

ΣΥΝΟ ΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ ΑΙΩ Ν ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩ Ν (γ) + (δ )

42.5 45.999,72

54.812.241,32

26.996.169,34

33.195.608,30

Εισπράξε ις από πωλ ήσεις εν σώματω ν κ αι άυλ ων παγ ίω ν στ οιχ είω ν

Μα κρ ο πρό θ εσμε ς δ αν ει ακ ές υ πο χρ εώ σε ις

Μ είωση / (αύξηση) αποθεμάτω ν
Μ είωση / (αύξηση) απαιτήσεω ν
(Μ είωση) / αύξηση υποχρεώ σεω ν ( πλην δαν ειακ ών )
Μ είον:
Χρεω στικοί τόκ οι κ αι συν αφή έ ξοδα κατ αβε βλημέ να
Καταβε βλ ημέν οι φόροι
Λειτ ουργ ικ ές ροέ ς απ ό διακοπε ίσες δραστηριότ ητ ες
Σύνολο ε ισ ροώ ν / (εκροώ ν) από λειτουργικέ ς δρασ τηριότητε ς (α)
Επ ενδυτικές δραστ ηριότητε ς

Αγ ορά ε νσώ ματ ων και άϋλω ν π αγίων στοιχε ίων

0,00

-19.762,00

-35.347,95
0,00

-87.675,25
65,06
16.225,91
0,00
0,00
0,00

166,91
0,00
-

0,00
0,00
-

-91.146,28

-91.042,80

-505.178,29

31.12.2013

31.12.2014

Μ ερίσματ α εισπραχθέ ντα
Επε νδυτικ ές ροές από δια κ οπείσε ς δραστηριότητε ς

10.396,48
319.222,51
19.240,82
0,00

10.657.525,44
104.011,77

3.390.604,15
0,00

28.643.403,14
-3.267,65

Σύνολο ε ισ ροώ ν / (εκροώ ν) από επ ενδυτικές δραστηριότητε ς (β)

313.511,86

Επίδ ρ αση από τη ν αν αθ εώ ρη ση τ ου ΔΛΠ 19

-12.3 44.155,97
0,00

Υπό λ οι πα κα τά τ ην 1 η Ια νο υ αρ ί ου 2 01 3 σύ μ φω να με τ α Δ.Π.Χ.Α.

-12.3 44.155,97

10.761.537,21

3.390.604,15

28.640.135,49

Εισπράξε ις από αύξ ηση με τοχικ ού κ εφ αλαίου

-15.6 98.293,50
0,00

-23.104.663,18
0,00
-1.030,00

-6.855.772,48
0,00

-25.249.531,34
0,00

-28.0 42.449,47

-12.344.155,97

-3.465.168,33

3.390.604,15

( εν οπο ι ημ ένα κα ι μη ενο ποι η μέν α)

Π οσ ά εκφ ρα σμ ένα σ ε Ευρ ώ
ΟΜΙ ΛΟΣ

31.12.2014
Σύ νο λ ο ι δί ων κεφα λ αί ων ένα ρξ ης χρ ή ση ς (0 1 .0 1 .20 1 4 κ αι 0 1.0 1.2 0 13
αν τίσ το ι χα )

Συ γκ εν τρω τι κά συν ολ ικ ά έσοδ α μ ετ ά α πό φό ρ ου ς (συ νεχ ιζ όμ εν ες &
δι α κο πεί σες δ ρ αστη ρ ιό τη τες )
Αύξ ηση / Με ί ωση Μ .Κ.
Φόρ ο ς Με ίω σης Μ.Κ. θυ γα τρ ι κή ς
Σύ νο λ ο ι δί ων κεφα λ αί ων λή ξη ς περ ι όδ ο υ (3 1.1 2 .2 0 14 κ αι 31 .1 2.2 01 3
αν τίσ το ι χα )

ΕΤ Α ΙΡ Ε ΙΑ

31.12.2013

Εισπράξε ις από πωλ ήσεις συμμε τοχώ ν κ αι χρε ογ ράφων

Χρηματ οδοτικές δραστηριότ ητε ς

0,00

Εισπράξε ις από εκ δοθέ ντα / αν αληφθέν τα δάνε ια
Εξοφλ ήσεις δαν είων
Εξοφλ ήσεις υπ οχ ρεώ σεω ν από χ ρηματοδοτικ ές μισθώσε ις (χ ρεολύσια)

0,00

0,00

0,00

-428.170,77
0,00

-227.338,96
0,00

0,00

Μ ερίσματ α πλ ηρω θέ ντ α

0,00

0,00

0,00

0,00
-385.370,77
0,00

0,00
-132.838,96
0,00

Χρηματ οδοτικ ές ροέ ς από διακ οπε ίσ ε ς δραστηριό τητ ες
Σύνολο ε ισ ροώ ν / (εκροώ ν) από χρηματοδοτικές δρα στηριότητε ς ( γ)

0,00
-428.170,77

0,00
-227.338,96

0,00
0,00
-385.370,77

0,00
0,00
-132.838,96

Καθαρή αύξη ση / (μείω ση) στ α ταμε ιακά διαθέ σιμα και ισ οδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

435.072,30

-1.107.557,22

42.510,43

-672.435,88

Ταμε ιακά διαθέ σιμα κα ι ισ οδύναμα έ να ρξης χρή σης

449.373,04
884.445,34

1.556.930,26
449.373,04

55.673,56
98.183,99

728.109,44
55.673,56

Ταμε ιακά διαθέ σιμα κα ι ισ οδύναμα λήξης χρήσης
Π ΡΟΣΘ ΕΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ Κ ΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦ ΟΡ ΙΕΣ
η

-24.131.658,20
-

Πλ έον / με ίον προσαρμογ ές για μετ αβολ ές λογ αρια σμώ ν κ εφαλ αίου κ ίν ησης ή που σχε τίζον ται με τις
λ ειτουργ ικέ ς δραστηριό τ ητ ες :

Τόκοι εισπραχ θέ ντ ες
Σ Τ ΟΙ Χ ΕΙ Α Κ Α Τ ΑΣ ΤΑ Σ ΗΣ ΜΕΤ Α Β ΟΛ ΩΝ Ι ΔΙ ΩΝ Κ Ε ΦΑ ΛΑ Ι ΩΝ

01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013
-6.505.657,96
-

-19.127.919,30
-18.617.079,30
6.272.923,33
-12.344.155,97
0,00
6.070.384,63
43.161.255,79
11.036.416,06

Δικ αι ώ μα τα με ιο ψη φία ς (β )
Σύ νο λ ο Ιδί ων Κεφα λα ίω ν (γ) = (α) + (β)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.2013

-13.675.684,85 -29.117.718,14

Κέρδη/(ζημίες ) προ φ όρω ν (συν εχ ιζ όμεν ες δραστηριότ ητ ες )

357.630,00

Λοι πά στο ι χε ία Ιδί ων Κεφαλ α ίω ν
Σύ νο λ ο Ιδί ων Κεφα λα ίω ν ι δι ο κτη τώ ν μ ητρ ι κή ς (α )

Π οσ ά εκφ ρα σμ ένα σ εΕ υρ ώ

ΟΜ ΙΛ Ο Σ

01.01-31.12.2014

-4.410,7325
-373.168,63

Λε ιτουργικέ ς δρασ τηριότη τες

-32.1 79.653,22
-31.8 22.023,22
3.779.573,75
-28.0 42.449,47
0,00
6.033.845,39
45.2 28.552,45
12.4 37.710,54

Μετ οχ ικ ό Κεφάλ α ιο

01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013

8.310.823,47

-Ιδιο κ τήτε ς μητρικής
-Δικαιώματ α με ιοψηφίας

ΕΤ Α ΙΡ Ε ΙΑ

31.12.2013

01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2013 01.0 1-31.12.2013

7.911.214,31

-Ιδιο κ τήτε ς μητρικής
-Δικαιώματ α με ιοψηφίας

31.12.2014

01.01-31.12.2014

Σύ ν ολ ο

Κύκ λος Ε ργ ασιών

Λοιπά συν ολικ ά έσοδα με τά από φόρους (β)
Π οσ ά εκφ ρα σμ ένα σ ε Ευρ ώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διακ οπ είσες
Δρασ τηριότητε ς

Λεω νί δ ας

Ανεξ άρ τη το Μ η Ε κτε λεστι κ ό Μ έλ ος – Ελ ένη Παπα θ εο φάν η

ΣΤ ΟΙΧΕΙΑΚΑ ΤΑΣ Τ ΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΘΕΣ ΗΣ ( εν οπο ιη μ έν α κ αι μ η ενο πο ιη μ ένα )

Συ ν εχ ιζόμεν ες
Δραστηριότ ητ ες

Σ.

Μη εκ τελ εστι κό Μέλ ο ς – Αλέκ ο ς Πα παγ εωρ γί ο υ
Ανεξ άρ τη το
Μη
Καλ ο γερ ό που λ ος

Συ νε χ ιζ όμε ν ες
Δραστηριό τ ητ ες

1.
Η Ετ αιρ ε ία και ο Ό μιλος εφ αρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π. απ ό την 1 Ιαν ουαρίου 2005 κ αι έ χουν τηρηθε ί οι ίδιες Λογ ιστικ ές Αρχ ές που χ ρησιμ οποιήθηκ αν γ ια την
σύν ταξ η τ ων οικ ονομικ ώ ν κ αταστάσε ων της χ ρήσης 2013.
2.
Ο τ ύπος της Έκ θεσης Ελ έγ χου Αν εξ άρτητου Ο ρκ ωτ ού Ελε γ κτ ή Λογιστή ε ίναι με Γνώ μη χ ωρίς ε πιφύλαξ η - Θ έματα έμφασης. Συν οπτικ ά τα εν λ όγ ω θέματα
έμφασης αν αφέροντ αι στα ε ξής :
1) Το σύν ολο τ ων Ιδίω ν Κ εφαλ αίω ν της Ε ταιρε ία ς έ χε ι καταστ εί μικρότε ρο τ ου 1/10 του μετ οχ ικού της κ εφαλ αίο υ με συν έπ εια να συν τρέχ ει η πε ρίπ τωση ε φαρμογ ής
των διατάξε ων του άρθρου 48 τ ου Κ.Ν. 2190/1920. 2) Στη Σημε ίω ση 6.27 τω ν ετ ήσιω ν οικ ονομικώ ν κ αταστάσε ων γ ίνε ται αν αφ ορά στο γ εγ ονός ότ ι υφίσ ταντ αι
προσφ υγ ές τ ης Ε ταιρε ία ς π ρος ε πίλυση φορολογ ικώ ν δια φορών ποσού € 3,6 ε κ.. Η έ κβαση τ ης ε ν λόγ ω υπόθε σης δε ν είναι δυνατ όν ν α προβλ εφθεί στ ο παρόν
στάδιο κ αι ως εκ τ ούτου δεν έ χε ι σχηµατισθεί οποιαδήποτε πρόβλ εψη στις οικον οµικ ές κατ αστάσεις σε σχ έ ση µε τ ο θέ µα αυτό. 3) Στη Σημείω ση 6.3 0 τ ων ετ ήσιω ν
οικ ον ομικ ώ ν κ αταστάσε ων γ ίν ετ αι αν αφορά στο γ εγ ονός ότ ι κατ ά τη λ ήξ η της κ λ ειόμεν ης χ ρήσης : (α) Το σύνολ οτ ων βραχυπροθέσμων υποχ ρε ώσε ων της Εταιρείας
και τ ου Ομίλου υπε ρέβαινε το σύν ολο των κ υκλ οφορούν των π εριουσιακ ών τους στοιχε ίων κ ατά € 23,04 εκ . κ αι € 61,27 εκ . αντ ίστοιχ α, γ εγ ονός το οπ οίο κ υρίω ς
οφε ίλε ται σε αθέτ ηση τήρησης χ ρηματ οοικον ομικ ών δεικ τών λ ηφ θέ ντ ων τραπεζ ικ ώ ν πιστ ώσεω ν ε ντ ός προκ αθορισμέν ων ορίων κ αι(β) βραχ υπ ρόθεσμε ς υποχ ρεώσ εις
της Ετ αιρ είας και του Ομίλου συνολ ικ ού ποσού€ 23,6 5 εκ . κ αι€ 37,87 ε κ. αν τίστοιχα ε ίχ αν κ αταστ εί ληξ ιπ ρόθεσμε ς, ε κ τ ων οποίω ν (β1) ποσό € 13,99 εκ . κ αι€ 27,69
εκ . αν τίστοιχ ααφορούσε λ ηξ ιπρόθε σμες οφ ειλέ ς προς τραπεζ ικά ιδρύματα κ αι( β2) π οσό € 9,67ε κ. αφορούσε λ ηξ ιπρόθε σμηοφε ιλή προς τ οΕ λλ ηνικ όΔ ημόσιο λόγ ω
συμμε τοχής της Ετ αιρ ε ία ς σε εγ γ ύηση γ ια τ η χ ορήγ ηση τραπεζ ικ ού δαν εισμού σε θυγ ατρικ ή τ ης ετ αιρ εία.

9. Η Εταιρεία δε ν κ ατέ χε ι ίδιες μετοχ ές . Η συγγ εν ής NO RTEC AE την 31/12/2014 κατ έχ ει (μετά τ α R evers e S plit) 1 με τοχ ή έ ναν τι 13.200 με τοχ ών της μητρικής που κ ατε ίχ ε , με συνολ ικ ή αξία κτ ήσης 373.798,50 €.

3. Κατά τ ηλ ήξη της κλ ειόμεν ης χ ρήσης ,όπ ως και κατ ά τη λήξη της προηγούμεν ης χ ρήσε ως , οΌ μιλος δε ν π ληρούσε το σύνολ ο των χ ρηματοοικον ομικ ών όρω ν π ου
προβλ έπ ον ταν από τις ως άνω αναφε ρόμε νε ς τ ραπ εζικ ές συμβάσ εις. Κατ ά συν έπ εια, εφαρμόζοντ ας τ ο Δ.Λ.Π 1 "Π αρουσίαση Ο ικον ομικ ών Καταστάσε ων ", ο Ό μιλ ος
και η Εταιρεία προχ ώρησαν στ ην αν ακατάτ αξη δανε ίω ν, ποσού € 13,64ε κατ . (2013: € 25,40 ε κατ .) και € 0,00ε κ ατ . (2013: € 8,30ε κ ατ .) αντ ίστοιχ α, από τη γ ραμμή
της Κατάστασης Ο ικον ομικ ής Θέ σης "Μ ακροπρόθεσμες δαν ειακέ ς υποχ ρεώσε ις" στη γ ραμμή "Βραχυπρόθεσμες δαν ειακ ές συμβάσεις " δε δομέ νου ότ ι κ ατά την
31/12/2014 δεν πλ ηρούν ταν οι σχε τικέ ς τραπε ζικέ ς υπ οχ ρεώ σεις κ αι παράλ λ ηλα προβλ έπ εται δικαίω μα κ ατ αγγ ελ ίας εκ μέρους των δαν ειστώ ν γ ια την πε ρίπ τωση
αυτ ή, π ουθα κ αθισ τ ούσε τις δαν ειακ ές υποχρε ώσε ις αυτές άμεσα εξοφλ ητέ ες. Η Διοίκ ηση του Ομίλ ου ε ξακ ολ ουθεί και βρίσκε ται σε διαδικ ασία συζ ητήσεω ν με όλε ς
τις εμπ λε κόμεν ες τράπεζ ες για την αναδιάρθρω ση τ ων δαν είων . Η συνε χής όμω ς μετ αβολ ή, π ρος το χε ιρ ότε ρο, του οικ ονομικού περιβάλλ οντ ος στο οποίο
δραστηριοπ οιε ίτ αι η ετ αιρ ε ία , έχ ε ι κ αθυστ ερήσει την συμφω νία η οπ οία αναμέ νε ται να ολοκ λ ηρω θε ί εντ ός της τρέχ ουσας χ ρήσε ως .

11. Η μητ ρικ ή ε ταιρε ία με την απόφαση τ ης από 14.02.2014 Α’ Επ αναλ ηπ τικής Έ κτ ακτ ης Γε νικ ής Συν έλ ευσης τω ν Μ ετόχ ων με ίωσε το Με τοχικ ό Κε φάλαιό τ ης , µέ σω ταυτόχρον ης (i) αύξ ησης τ ης ον οµαστικής αξίας έ καστης κ οιν ής
ονοµαστικ ής µετ ά ψήφου µετοχ ής από έ να ( 1,00 €) ε υρώ σε ε κ ατ ό (100,00 €) ευρώ, ακ ολ ούθως µε ίω σης τ ου συν ολ ικ ού αριθµού αυτώ ν µε συνέ νω ση των εν λ όγω µετοχ ών , κ αισυγ κ εκ ριμέ να με συν έν ωση 100 μετοχ ών σε μία (1) με τοχή
Εταιρείας, κ αι ταυτόχ ρον ης (ii) µείωσης της ον οµαστ ικ ής αξ ία ς έκ αστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετ οχ ής απ όε κατ ό( 100,00€) ε υρώ σε ε βδομήντ α (70,00 €) ευρώ µε σκ οπό το σχ ηματ ισ μό ισόποσουε ιδ ικ ού αποθεµατ ικ ού,σύµφω να
µε τ ο άρθρο 4 παράγ ραφος 4α τ ου κ .ν. 2190/1920.
Συγκ εκ ριμέν αμε ιώ θηκε το με τοχ ικ ό κ εφάλ αιο της εταιρείας κ ατά εκ ατόν πεν ήντα τ ρε ίς χ ιλ ιάδες διακ όσια πε νήντ α δύο (153.2 52,00€) Ευρώ, µε σκοπ ότ οσχ ηματισμό ισ όποσου ειδικ ού απ οθε µατικού, σύµφ ων α µε το άρθρο 4 παράγραφος 4α
του κ .ν . 2190/1920, αν ερχ όμε νο σε τριακ όσιες πεν ήντ α επτ άχ ιλ ιά δες πε ντ ακόσια ογδόντ α οκτώ ευρώ (357.588€) κ αι γ ια λ όγους στρογγ υλοποίησης τω ν μετοχ ών αυξήθηκ ε ταυτόχρον α κατά σαράν τα δύο ε υρώ (42,00€) με κε φαλαιοποίηση
από το λ ογαριασμό υπ έρ το άρτιο ώ στε ν α αν έλ θε ι στο ποσό τω ν τ ρια κ οσίω ν π εν ήν τα ε πτά χ ιλιάδων ε ξακ οσίω ν τριάντ α ευρώ (357.630,00€) δια ιρούμε νο σε πέν τε χιλ ιά δες ε κατ όν εν νέ α (5.109) με τοχέ ς ον ομαστικής αξίας ε βδομήντ α ευρώ
(70,00€) η κάθε μία.
Έτ σιτ οΜ ε τοχικ ό Κεφάλ αιο της Εταιρείας μετ ά την άν ω με ίω ση και αύξηση αν έρχ ετ αισήμε ρα στο π οσό τω ν τρια κ οσίω ν πεν ήντα ε πτά χ ιλιάδων εξ ακοσίων τριάν τα ε υρώ (357.630,00€) δια ιρούμε νο σε πέν τε χ ιλ ιά δες εκ ατόν εν νέ α (5.109) μετά
ψήφου με τοχ ές , ον ομαστ ικ ής αξ ία ς εβδομήν τα ε υρώ (70,00€) η κ άθε μία.

10. Το κ ονδύλι συγ κε ντρω τικά συν ολικ άέ σοδα ύψους € -6.855.772,48 γ ια την Ετ αιρ εία αν αλύετ αιω ς ε ξής :α) απ οτ έλ εσμα χ ρήσης €-6.448.824,92,β) αν τιλ ογ ισμός αναλ ογ ισ τ ικ ών κ ερδών ζημιών 16.332,9 1€, γ) αν απροσαρμογ ή εν σώματω ν
παγ ίω ν €-460.087,47 κ αι δ) αν αβαλλ όμεν ος φόρος από αναπροσαρμογ ή €36.807,0 0.
Το κ ονδύλι συγ κ εν τρωτ ικ ά συν ολικ ά έ σοδα ύψ ους €-15.698.293,50 γ ια τ ον όμιλο αναλ ύεται ω ς ε ξής: α) συν αλλ αγ ματ ικ έ ς δια φορές απ ό μετ ατροπ ή οικον ομικ ών κ αταστάσε ων στ ο ε ξω τερικό €-919.622,94, β) αποτέ λε σμα χ ρήσης €13.850.399,34, γ) αντιλ ογισμός αν αλογ ιστικώ ν κε ρδώ ν ζημιώ ν 16.332,91€, δ) αναπ ροσαρμογή ε νσώ ματων παγ ίων €-1.031.324,82, δ) αναβαλ λόμεν ος φόρος από αναπροσαρμογ ή €82.505,98 κ αι ε) με ταβολή % συμμετ οχ ές σε θυγ ατρικέ ς
€4.214,71.

4. Την 29/2/2009 οι Γε νικ ές Συνε λε ύσεις των δύο ετ αιρ ειώ ν ARCA DIA AΒ ΕΕ & A RCA DIA AU DIO VIS UAL είχ αν απ οφασίσ ε ι την άμε ση παύση της παραγω γικ ής 12. Το Μ ετ οχικ όΚ εφάλ αιο τ ης Εταιρείας με τά την άνω μείωση κ αι αύξ ησ ηαν έρχ εται σήμερα στο ποσό τω ν τρια κ οσίω ν πεν ήντα ε πτά χ ιλιάδων εξ ακοσίων τριάν τα ε υρώ (357.630,00€) δια ιρούμε νο σε πέν τε χ ιλ ιά δες εκ ατόν εν νέ α (5.109) μετά
τους δραστηριότ ητ ας καθώς κ αι της σχ ετ ιζ όμε νης με αυτή ε μπ ορίας. Η απ όφ αση αυτ ή αποτε λούσε στρατηγ ικ ή ε πιλογ ή της Διοίκ ησης τ ης μητρικ ής Ετ αιρ ε ία ς τη ψήφου μετοχ ές , ονομαστικής αξίας ε βδομήντ α ευρώ (70,00€) η κ άθε μία.Για τον ανω τέ ρω λ όγ ω ηΕ ταιρ ε ία κ αι ο Όμιλος κάν οντ ας χ ρήση του ΔΛΠ 33 « Κέρδη ανά με τοχή» εμφαν ίζουν στα Β ασικ ά κέ ρδη / (ζ ημίες ) αν ά με τοχ ήτ ης 31/12/2013
συγ κ εκ ριμ έ νη χ ρον ικ ή στιγμή. Στο χ ρον ικ ό διά στ ημα που έχ ει μεσολ αβήσε ι έ ως σήμε ρα η έ λλ ειψη εν δια φέ ρον τος απ ό π λε υράς πιθαν ών αγοραστώ ν κ αι η το ν έο αριθμό με τοχ ών προκ ε ιμ έ νου να είν αι τ α με γέ θη συγ κ ρίσιμα.
συν εχ ιζόμεν η και διογ κ ούμε νη οικ ονομικ ήκ ρίσητ ης Ελ λ ην ικής Οικ ον ομία ς κ αι ιδια ίτε ρα της Βιομηχαν ία ς οδήγ ησαν τ ην Διοίκ ηση απ ό την 31/12/2011, ν α εμφαν ίσ ει τις
δυο αυτέ ς ετ αιρ ε ίε ς στις εν οποιη μέ νε ς οικ ον ομικ έ ς καταστ άσεις του Ο μίλ ου ως «Δ ια κ οπείσες Δ ραστ ηριότητες » βάσε ι του Δ.Π .Χ.Α 5 λ όγ ω τ ου ότι δεν υπάρχ ει η
πρόθε ση ε παναλ ειτ ουργ ία ς της π αραγ ωγ ικής δραστηριότ ητας.
Έτσι, ο Όμιλ ος , εφαρμόζ οντ ας τ ο ΔΠΧ Α 5 «Μ η Κυκ λοφορούν τα Στοιχε ία προοριζόμεν α π ρος π ώλ ησ η & Δ ια κ οπείσες Δραστ ηριότητε ς», π αρουσιάζει χω ρισ τ ά τα 13. Ακ ολ ούθω ς παρουσιάζον ται οι μεταβολ ές της δομής του Ο μίλ ου (νέ ες ε ταιρε ίε ς, αλλ αγ ή ποσοστ ού και με θόδου εν οποίη σης και μη ε νοποίησης ε ταιρειών ) σε σύγκ ρισ η με τ ην προηγ ούμεν η χ ρήση κ αι την αντ ίσ τ οιχ η πε ρίο δο της
περιουσιακ ά στοιχε ία κ αθώς κ αι τις υποχ ρεώσ εις τ ων θυγατρικ ών ετ αιρειώ ν AR CAD IA ΑΒΕΕ & AR CAD IA AUD IOVISUA L καθώς ε πίσης κ αι το αποτέλ ε σμα απ ό τις προηγούμεν ης χ ρήσης .
διακ οπ είσες δραστ ηριότητες στην εν οπ οιημέν η κατάστ αση αποτ ελ εσμάτω ν τ ου Ο μίλ ου. Αν άλ υση παρατίθετ αι στην σημε ίωση 6.16 τω ν οικ ον ομικ ών κ αταστάσεω ν .
5.

Στην σημε ίω ση υπ’ αριθμόν

6.27 τω ν οικον ομικ ών κατ αστάσεω ν γ ίνε ται αν αφορά γ ια τις ε πίδικ ες ή υπό διαιτ ησία δια φ ορέ ς του Ομίλ ου κ αι τ ης Εταιρείας.

6. Το π οσό των σω ρευτικώ ν προβλέ ψεω ν που έχ ουν διεν εργ ηθε ί για α) πάσης φύσεω ς ε πίδικ ες ή υπ ό δια ιτησία δια φορές αν έρχ ονται σε 356.369,29 € γ ια την
Εταιρε ία κ αι σε 1.097.666,91€ γ ια τ ον Ό μιλ ο β) αν έλ εγ κ τε ς φ ορολ ογ ικά χρήσεις ανέ ρχον ται σε 0,00 € για τ ην Ετ αιρ ε ία και σε 688.000,00 € για τ ον Ό μιλο ε κ τω ν
οπ οίω ν οι €300.000 αφορούν στις διακοπε ίσ ε ς δραστηριό τ ητ ες , γ) λ οιπ ές προβλ έψ εις αν έρχ ον ται σε 0,00 € γ ια τ ην Εταιρεία και γ ια τ ον Όμιλ ο.
7.

Στην σ ημε ίω ση υπ ’ αριθμό 3.2 των οικ ονομικώ ν κ αταστ άσ εων γ ίν ετ αι αν αλυτικ ότ ερη περιγ ραφή τω ν ε ται ρειών του Ομίλου.
Επων υ μία

Ο αριθμός απασχ ολ ούμεν ου προσωπ ικ ού την 31/12/2014 ήταν στην Ε ταιρε ία 0 (την 31/12/2013 ήταν 9) κ αι στ ον Ό μιλ ο 20 (31/12/2013 ήταν 31).

8. Ποσά ε σόδω ν κ αι εξ όδω ν σω ρευτικά απ ό την έ ναρξη τ ης τρέ χουσας οικ ον ομικ ής χ ρήσης κ αι τα υπόλ οιπα τ ων απαιτήσεω ν κ αι υποχρεώ σεω ν της Ετ αιρ ε ία ς κ αι
του Ομίλου στη λ ήξη τ ης τρέ χουσας χρήσης π ου έ χ ουν προκύψε ι απ ό συναλ λαγ ές τους με τα συν δεδεμέ να κ ατά τ ην έ νν οια τ ου ΔΛ Π 24 προς αυτήν μέρη, είναι ω ς
εξής :
ΟΜ ΙΛΟ Σ

Π ΡΟ ΗΓΟ ΥΜΕ ΝΗ ΧΡ ΗΣΗ

31/ 12/2014

31/12 /2013

-

Ολική Ε νοπ οί ηση

Ε ΤΑΙΡΕΙΑ

α) Έ σοδα

1.5 10.297,12

1.5 10.297,12

β) Έ ξοδα

321.249,63

321.249,63

4.0 57.101,99

4.0 57.101,99

γ ) Απ αιτήσε ις

EX EL IX I S HI P PI NG MA NA GEME NT L IM IT ED

Τρέχουσ αΧ ρήση

δ) Υπ οχ ρεώ σεις

112.918,30

112.918,30

ε ) Αμοιβ έ ς διευθυντικ ών στε λε χώ ν κ αι με λ ών της διοίκ ησης

524.720,41

112.705,30

14. Στην σημε ίωση υπ’ αριθμό 3.2 τ ων οικ ονομικώ ν κ ατ αστάσεω ν γίν εται αν αλυτικ ή πε ριγ ραφ ή της επω νυμίας και της χ ώρας της κατ αστατικής έ δρας γ ια κ άθε μια απ ό τις ετ αιρείες π ου περιλαμβάν ον ται στ ις ε νοποιημέ νε ς οικ ονομικέ ς
κ ατ αστάσεις , κ αθώ ς κ αι το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρεία συμμετ έχ ει, άμε σα ή έ μμεσα, στ ο μετ οχ ικό τους κε φάλαιο. Στ ην ίδια σημείωση αναφέ ρε ται κ αι η μέ θοδος εν σωμάτω σης που ε φαρμόστηκ ε, για κ άθε ετ αιρεία π ου
πε ριλ αμβάν ετ αι στ ις εν οποιη μέν ες οικ ονομικέ ς κ αταστ άσε ις.
15. Ε πί τ ων παγ ίω ν π εριουσιακώ ν στ οιχ είω ν της Εταιρείας κ αι τ ου Ο μίλ ου υφίσταν ται εμπράγ ματα βάρη κ αι ε γγ υήσεις τ α οποία αναλ ύον ται στη σημείωση 6.26 τ ων οικ ονομικ ώ ν κ αταστάσε ων .
16. Στ ην σημείω ση υπ’ αριθμό 6.15 τ ων οικ ονομικώ ν καταστ άσεω ν γ ίνε ται αν αφορά των αν έλ εγ κτ ων φορολ ογικ ά χρήσεω ν της Ετ αιρ ε ία ς κ αι τ ων εταιρειών που εν σωματ ών ον ται στις εν οπ οιημέν ες οικ ονομικ ές καταστ άσεις.
17. Όσον αφορά στ ην απαίτηση του Ελ λ ην ικού Δημοσίου (ΔΟ Υ Κομοτην ής προς την Μητρικ ήΕ ταιρε ία για δάνε ιο της Τράπε ζας Πε ιρ αιώς γ ια την θυγ ατρικ ή ε ταιρε ία του Ομίλ ου AR CAD IA ABE E το οποίο είν αι με εγ γ ύηση τ ουΕ λλ ηνικ ού
Δημοσίο υ κ αι στο οποίο η ΤΡΟΠ ΑΙΑ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΙΚΗ είν αι εγ γυήτρια, έχ ει κοινοποιηθε ί στην Μητρικ ή ετ αιρεία αν αγκ αστική κατάσχ εση μέ ρους της ακίν ητ ης π εριουσίας της εταιρείας υπέ ρ του Ελ λ ην ικού Δημοσίου με την ιδ ιότητά τ ης ω ς
εγ γ υήτ ρια. Η ετ αιρεία έ χε ι ασκήσε ι ανακ οπ ή κατ ά του ν όμιμου τίτλ ου βε βαίω σης της οφ ειλής κ αι της αν αγκ αστικ ής κ ατάσχ εσης αντ ίστοιχ α, η δικ άσ ιμ ος της οποία ς προσδιο ρίστηκ ε γ ια 14/03/2017 και η ε π’ αυτής (ανακ οπής) αίτ ηση
αναστ ολ ής για την οποία ορίσθηκ ε αρχ ική δικ άσ ιμ ος 21/11/2014 κ αιαν αβλήθηκε γ ια τ ην 19/12/2014γ ια την 30/01/2015, οπότε και ματαιώθηκ ε (λ όγω Εθνικ ών Εκ λογ ών ) γ ια της 03/04/2015.Σ τις 17/03/2015 κατατ έθηκε έφε ση της εταιρείας
κ ατ ά του Ελ λην ικ ού Δημοσίο υ κ ατά της υπ’ αριθμόν 3409/2014 απόφασης τ ου Π ρω τοδικε ίο υ Αθηνώ ν, με την οποία απ ορρίφθηκ ε η ανακ οπ ή που είχε ασκ ήσε ι κατ ά του Ελλ ηνικ ούΔ ημοσίου για την ακύρωση τ ων α) υπ’ αριθ. 3830/2012
ατομικής ειδοπ οίησης κ αι 5076/2012 ταμε ια κ ής βεβαίωσης , β) 3832/2012 ατομικής ειδοπ οίησης κ αι 5080/2012 ταμειακ ής βεβαίωσης και γ ) 4361/2012 ατομικής ειδοπ οίησης κ αι 5973/2012 ταμειακ ής βεβαίωσης , οιοποίες είχ αν ε κδοθεί λόγ ω
κ ατ άπτω σης ε γγ ύησης που είχε χορηγήσε ι υπέ ρ της θυγατ ρικ ής της εταιρία ς ARC ADIA AE BE.
18. Η θυγ ατρική ετ αιρ ε ία SHE LTO N SHIPPIN G & TRA DING CO RPOR ATION με έδρα την ΛΙΒ ΕΡΙΑ και ποσοστό έμμε σης συμμετοχ ής 88,49% εκ κ αθαρίστηκ ε στις 24 Μ αρτ ίο υ 2015.
Η θυγ ατ ρικ ή μας εταιρεία Gorty nia Shippin g S.A. η οποία κ ατείχ ε τ ο πλ οίο STAVR OS P. στις 10/03/2 015 το μετ αβίβασε. Το τ ίμ ημα κ ατ αβλήθηκε στον πιστωτ ή του δαν είου, το οποίοε ξοφλ ήθηκ ε ολ οσχε ρώς κ αι η σχ ετ ικ ή υποθήκ η επ ίτ ου
πλ οίο υ αποσβέσθηκε .Κατά την 31.12.2014 η αν απόσβεστ ηαξ ία τ ου μετ αβιβ ασθέν τος π λοίουαν ερχ όταν σε €3.219.315,90ε νώ ο αντίστοιχ ος τραπε ζικ ός δανε ισ μός πουε ξοφλ ήθηκ ε δυνάμε ιτ ης προαναφε ρόμε νης με ταβίβασης ανε ρχόταν σε
€ 12.983.1 18,47. Επ ίσ ης , κατ ά τ ην 31.12.2014 δεν αναγ νω ρίσ θηκ ε από τη συγκ ε κριμέν η συν αλλ αγ ή οποιοδή ποτ ε κ έρδος ή ζημία .
Η απ όφαση γ ια πώλ ηση του “Stavros P” λ ήφ θηκ ε λ αμβάνοντ ας υπόψη την πορεία του ναυτιλ ια κ ού κλ άδου που δεν απέ δω σε στ ο Συγ κ ρότ ημα τ ης Εξέ λ ιξ η τα αναμε νόμεν α, και αφού το αντ ίτιμο τ ης πώ λ ησης του πλ οίο υ κ αιη ε πίτε υξ η της
δια γ ραφής του δανε ίο υ που λήφθηκε γ ια την αγορά του, κ ρίθηκ αν ικ ανοποιητ ικ ά, υπό τις π ερισ τ άσεις, με γν ώμον α τ ο συμφέ ρον τω ν μετ όχω ν τ ης Gorty nia .
Διε υκ ρινίζε ται ότι η εταιρεία TO P LEGE ND SHIPPING C O LTD με έδρα το Hong Kong, η οποία αποκτ ά το π λοίο, δεν συν δέ ετ αι με οποιονδήποτε τρόπο με την Εξ έλ ιξη, τη μητ ρικ ή της ετ αιρ εία ΤΡΟ ΠΑΙΑ Συμμε τοχ ικ ή Α.Ε.Β.Ε ., τους
Διοικ ητικούς Σ υμβούλους ή τους αξ ιωματούχους των δύο ε ταιρ ε ιώ ν.
Σημειών ετ αιότι τ οσυμφω νηθέν ποσό, κ ατ αβλήθηκε την 10.03.2015 απε υθε ία ς από τον αγοραστή του πλ οίο υ “Stav ros P” στ ον π ισ τ ωτή τ ου δαν είου. Απ ό τη δια γ ραφή του υπολοίπου της υπ οχ ρέω σης προς στον πιστωτ ή του δαν είου, θα
κ ατ αχω ρηθε ί ε ντ ός του έτους 2015 στις οικον ομικ ές κατ αστ άσεις τ ης Gorty nia κ έρδος ύψους US $ 13.5 εκ α τ. (ή € 12,5 εκ ατ.) .
Την 25/2/2015 ε πιδόθηκ ε εν τολ ή ελ έγ χου γ ια την θυγ ατρική ΣΑΝ ΥΟ ΤΗΛΕ ΠΙΚΟΙΝ ΩΝΙΑΚ Η ΕΜ ΠΟΡΙΚ Η ΑΕΒΕ γ ια τ ι ς χ ρήσε ις 2006 - 2007- 2008.
Ο Αν τιπρόε δρος του Δ .Σ. κ . Παπαγ εω ργίου Νικ όλαος του Σταύρου (Υπόχ ρεο π ρόσω πο βάσει του άρθρου 13 του Ν .3340/2005) π ροέ βη την 02/02/2015 στ ην ε ξω χρηματιστηρια κ ή (λ όγω αν αστολής δια π ραγ μάτε υσης ) πώ λ ηση κ οινώ ν
ονομαστικ ών με τοχ ών της Ετ αιρ ίας αξ ία ς συν ολικ ά 17.500,00 €, συναλ λαγ ή για την οπ οία υπέβαλ λ ε στην εταιρία μας γν ωστ οπ οίηση. Έτσι το ποσοστό του μετ αβλ ήθηκ ε απ ό 7,96% σε 1,11%.
Δεν σημειώθηκ αν άλ λα γ εγ ονότα μετ ά την ημερομηνία του Ισολ ογισμού ικ ανά ν α επηρεάσουν τ ην οικ ονομικ ή ε ικ όνα τ ης Εταιρείας κ αι του Ο μίλ ου που π ροκ ύπτε ι απ ό τ ις παρούσε ς οικον ομικ ές κατ αστάσεις .

ΜΕ ΤΑΜΟ ΡΦ ΩΣΗ 30 Μ αρτίου 2015
Ο ΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ & ΔΙΕ ΥΘΥΝ ΩΝ ΣΥΜΒ ΟΥΛΟ Σ

Ο ΑΝ ΤΙΠΡΟ ΕΔΡΟ Σ
Μ Η ΕΚΤΕΛΕΣ ΤΙΚ Ο Μ ΕΛΟΣ

ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠ ΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ Λ 352322

ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ Σ.Π ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ
Α ΔΤ Φ 089957

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

O Π ΡΟΙΣΤΑΜ ΕΝΟ Σ ΛΟΓΙΣΤΗ ΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΑΤΣΑΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ 052120
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21115
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TROPEA HOLDING S.A.
Ζ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005

Ημερομηνία

Θέμα

Διαδικτυακός Τόπος

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής
03/02/2014

Συνέλευσης

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής
14/02/2014

12/03/2014

Συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

31/03/2014

Ανακοίνωση περί σχολιασμού
Οικονομικών Καταστάσεων
2013

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

27/05/2014

Ανακοίνωση αλλαγής
υπευθύνου Λογιστηρίου

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

30/05/2014

Ανακοίνωση περί σχολιασμού
Οικονομικών Καταστάσεων
2014

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

08/07/2014

Ανακοίνωση για σημαντικά
γεγονότα

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

Αποφάσεις Γενικής
10/07/2014

Συνέλευσης

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

29/08/2014

Ανακοίνωση περί σχολιασμού
Καταστάσεων Β Τριμήνου 2014

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

15/11/2014

Ανακοίνωση

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

28/11/2014

Ανακοίνωση περί σχολιασμού
Οικονομικών Καταστάσεων

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

05/12/2014

Ανακοίνωση (Ορθή Επανάληψη
15/11/2014)

http://www.trh.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=89

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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TROPEA HOLDING S.A.
Η. Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτύου όπ ου αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2014, οι
Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών π ου
ενσωματώνονται στις ενοπ οιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΟΠΑ ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, είναι http://w w w .trh.gr.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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