
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες

Διακοπείσες 
Δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες

Διακοπείσες 
Δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες

Διακοπείσες 
Δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες

Διακοπείσες                         
Δραστηριότητες Σύνολο

01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2012 01.07-30.09.2013 01.07-30.09.2013 01.07-30.09.2013 01.07-30.09.2012 01.07-30.09.2012 01.07-30.09.2012 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 01.07-30.09.2013 01.07-30.09.2012
Κύκλος Εργασιών 5.264.925,99 0,00 5.264.925,99 7.562.904,72 0,00 7.562.904,72 1.663.373,32 0,00 1.663.373,32 2.582.962,36 0,00 2.582.962,36 1.461.254,58 3.507.496,19 412.491,53 1.136.257,43
Μικτά κέρδη 1.551.604,80 0,00 1.551.604,80 2.689.337,43 0,00 2.689.337,43 485.445,97 0,00 485.445,97 1.042.543,63 0,00 1.042.543,63 889.917,47 2.039.673,11 277.972,01 641.847,80

214.690,58 -2.478.661,41 -2.263.970,83 -1.183.410,85 -7.952.707,27 -9.136.118,12 585.052,02 0,00 585.052,02 -128.024,34 0,00 -128.024,34 -609.470,35 1.307.961,34 -1.197.329,37 391.331,68
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -23.818.600,48 5.737.608,74 -18.080.991,74 -2.146.905,31 -7.952.707,27 -10.099.612,58 -8.311.904,38 8.216.270,15 -95.634,23 -524.439,69 0,00 -524.439,69 -22.192.341,72 1.304.433,00 -9.800.662,48 273.052,76
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (α) -23.662.484,83 5.737.608,74 -17.924.876,09 -2.376.880,90 -7.952.707,27 -10.329.588,17 -8.409.814,23 8.216.270,15 -193.544,08 -593.988,34 0,00 -593.988,34 -21.959.336,56 1.125.570,46 -9.861.547,11 213.663,13

   -Ιδιοκτήτες μητρικής -23.197.037,36 5.272.288,67 -17.924.748,69 -1.663.039,69 -7.307.742,71 -8.970.782,40 -8.308.542,40 7.549.930,64 -758.611,76 -410.941,98 0,00 -410.941,98 -21.959.336,56 1.125.570,46 -9.861.547,11 213.663,13
   -Δικαιώματα μειοψηφίας -465.447,47 465.320,07 -127,40 -713.841,21 -644.964,56 -1.358.805,77 -101.271,83 666.339,51 565.067,68 -183.046,36 0,00 -183.046,36 - - - -

Λοιπά συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (β) 152.035,77 0,00 152.035,77 -1.405.332,95 0,00 -1.405.332,95 61.627,27 0,00 61.627,27 479.554,17 0,00 479.554,17 -57.683,77 -1.759.920,55 0,00 15.481,37
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ    ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β) -23.510.449,06 5.737.608,74 -17.772.840,32 -3.782.213,85 -7.952.707,27 -11.734.921,12 -8.348.186,96 8.216.270,15 -131.916,81 -114.434,17 0,00 -114.434,17 -22.017.020,33 -634.350,09 -9.861.547,11 229.144,50

   -Ιδιοκτήτες μητρικής -23.061.330,82 5.272.288,67 -17.789.042,15 -3.076.348,80 -7.307.742,71 -10.384.091,51 -8.266.838,12 7.549.930,64 -716.907,48 108.234,85 0,00 108.234,85 -22.017.020,33 -634.350,09 -9.861.547,11 229.144,50
   -Δικαιώματα μειοψηφίας -449.118,24 465.320,07 16.201,83 -705.865,05 -644.964,56 -1.350.829,61 -81.348,84 666.339,51 584.990,67 -222.669,02 0,00 -222.669,02 - - - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.085.677,99 24.512.402,40 4.857.251,74 5.394.097,95 -45,4096 10,3208 -35,0888 -3,2555 -14,3053 -17,5608 -16,2645 14,7794 -1,4850 -0,8044 0,0000 -0,8044 -42,9867 2,2034 -19,3046 0,4183

Επενδύσεις σε ακίνητα 25.754.670,18 38.088.185,94 23.512.167,40 35.718.049,32 1.490.460,35 -2.478.661,41 -988.201,06 915.619,08 -7.952.707,27 -7.037.088,19 988.359,04 0,00 988.359,04 527.979,47 0,00 527.979,47 -558.967,85 1.360.595,90 -1.188.569,79 408.807,70
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.788.971,91 4.015.507,00 5.064.724,22 5.855.028,21
Αποθέματα 52.310,92 60.127,83 0,00 0,00 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012 01.01-30.09.2013 01.01-30.09.2012
Απαιτήσεις από πελάτες 754.182,54 644.569,98 426.385,61 283.883,81 Λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.599.326,72 3.646.998,76 2.631.359,82 4.884.876,41 -23.818.600,48 -2.146.905,31 -22.192.341,72 1.304.433,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 5.452.627,15 6.318.790,79 110.311,52 262.693,07 5.737.608,74 -7.952.707,27 - -
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία από διακοπείσες δρασητριότητες 779.542,39 3.258.203,80 0,00 0,00

1.275.769,78 2.099.029,93 50.502,50 52.634,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.267.309,80 80.544.786,50 36.602.200,31 52.398.628,77 1.144.265,37 8.003.770,21 1.479.448,16 59.744,09

8.471,36 98.330,55 0,00 0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.698.659,59 -314.661,69 21.285.380,66 -412.731,85
Μετοχικό Κεφάλαιο 510.840,00 51.083.993,00 510.840,00 51.083.993,00 1.118.361,31 1.137.720,24 297.425,68 389.815,49
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -14.556.358,63 -47.340.469,48 6.112.275,16 -22.443.857,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -14.045.518,63 3.743.523,52 6.623.115,16 28.640.135,49 7.816,91 8.968,21 0,00 0,00
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 7.034.215,52 7.018.013,69 0,00 0,00 20.641,49 947.527,24 1.183.827,40 259.482,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -7.011.303,11 10.761.537,21 6.623.115,16 28.640.135,49 -425.262,44 -700.001,60 -1.821.455,56 -1.087.893,22
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.015.100,58 7.658.680,95 4.115.023,16 5.740.955,24 -505.457,32 -1.149.563,15 -297.425,68 -389.815,49
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 43.159.946,29 43.029.357,92 16.579.029,17 16.611.570,88 -60.304,39 -28.677,57 -46.011,76 80.040,79

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.215.225,23 3.990.599,46 9.285.032,82 1.405.967,16 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00
-798.030,08 2.829,79 -60.650,32 255.710,08

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
από διακοπείσες δραστηριότητες 6.888.340,81 15.104.610,96 0,00 0,00 Επενδυτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με  κυκλοφορούντα περιουσιακά  στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.762,00 -120.000,00 -399.931,00 -421.200,00
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 67.278.612,91 69.783.249,29 29.979.085,15 23.758.493,28 -52.511,57 -1.037.457,35 -35.464,82 -63.717,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 60.267.309,80 80.544.786,50 36.602.200,31 52.398.628,77 65,06 66.000,00 65,06 0,00

13.537,62 54.371,57 1.773,78 26.444,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων 0,00 1.689.235,50 0,00 1.689.235,50

0,00 0,00 0,00 0,00

30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 
αντίστοιχα ) 10.657.525,44 29.621.337,04 28.643.403,14 30.854.704,62 -58.670,89 652.149,72 -433.556,98 1.230.762,26
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 104.011,77 88.983,44 -3.267,65 -20.270,09 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 10.761.537,21 29.710.320,48 28.640.135,49 30.834.434,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες & 
διακοπείσες δραστηριότητες) -17.772.840,32 -11.734.921,12 -22.017.020,33 -634.350,09 0,00 154.000,00 0,00 0,00

-102.000,00 -154.000,00 -51.000,00 -77.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2013 και 30.09.2012 
αντίστοιχα) -7.011.303,11 17.975.399,36 6.623.115,16 30.200.084,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 -

-102.000,00 0,00 -51.000,00 -77.000,00
-958.700,97 654.979,51 -545.207,30 1.409.472,34

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης  
χρήσης 1.556.930,26 1.431.790,91 728.109,44 123.603,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 598.229,29 2.086.770,42 182.902,14 1.533.075,97

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΤ  Ρ 064143
ΑΔΤ Φ 089957 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2458

TROPEA HOLDING S.A.

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων

Συναλλαγματικές διαφορές

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Προβλέψεις

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Καταβεβλημένοι φόροι

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες 

Μερίσματα πληρωθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

Εξοφλήσεις δανείων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 28 Νοεμβρίου 2013

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Λ 352322

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μερίσματα εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

Αποσβέσεις

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Σύμφωνα με την Aπόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά 
(σε €)

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση 
επισκόπησης του νόμιμου  ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12ο χλμ.Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τόκοι εισπραχθέντες

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  
  

   
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή 

Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΕΜΗ) 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : 

Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.trh.gr  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος- Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου 
Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των 

ενδιάμεσων  
Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος- Νικόλαος Σ.  Παπαγεωργίου 

οικονομικών καταστάσεων: 28 Νοεμβρίου 2013 Μη εκτελεστικό Μέλος –Αλέκος  Παπαγεωργίου 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: 
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος 
(ΑΜ/ΣΟΕΛ 24571) 

 

Ελεγκτική εταιρία: 
BDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 
153) 

 

Τύπος έκθεσης ελέγχου: 
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη- Θέμα 
έμφασης 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Λεωνίδας Καλογερόπουλος 

 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος – Ελένη Παπαθεοφάνη 
 
 

9.  Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους € -22.017.020,33  για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: α) αποτέλεσμα περιόδου €-21.959.336,56, β) αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων €-486.665,69, γ) αναβαλλόμενος φόρος στην αναπροσαρμογή ακινήτων €38.933,26, δ) αναβαλλόμενος φόρος από ΔΛΠ 19 €245,07 και ε) 

μεταφορά αποτίμησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ στο αποτέλεσμα €389.803,59 λόγω αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το κονδύλι συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ύψους €-17.772.840,32 για τον όμιλο αναλύεται ως εξής: α) συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή οικονομικών καταστάσεων στο εξωτερικό €9.208,04, α) αποτέλεσμα 

περιόδου €-17.924.876,09, β) αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων €-974.594,81, γ) αναβαλλόμενος φόρος στην αναπροσαρμογή ακινήτων €77.967,58, δ) αναβαλλόμενος φόρος από ΔΛΠ 19 €-7.800,88, ε) μεταφορά αποτίμησης ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ στο αποτέλεσμα €389.803,59 λόγω αφαίρεσης άδειας της εταιρείας, και στ) μεταφορά 

αποτίμησης ΑΤΛΑΝΤΙΚ στο αποτέλεσμα €657.452,25 λόγω πτώχευσης. 

10. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. Η συγγενής NORTEC AE  κατέχει την 30/09/2013 13.200 μετοχές της μητρικής με συνολική αξία κτήσης 373.798,50  €. 

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

12. Στην σημείωση υπ’ αριθμό 6.15 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας και των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

13. Στην σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή της επωνυμίας και της χώρας της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο 

μετοχικό τους κεφάλαιο. Στην ίδια σημείωση αναφέρεται και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

14. Ακολούθως παρουσιάζονται οι μεταβολές της δομής του Ομίλου (νέες εταιρείες, αλλαγή ποσοστού και μεθόδου ενοποίησης και μη ενοποίησης εταιρειών) σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 

 Στην σημείωση υπ’ αριθμό 3.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτικότερη  περιγραφή των εν λόγω μεταβολών. 

    

Επωνυμία 
Τρέχουσα Περίοδος Προηγούμενη Χρήση Αντίστοιχη περίοδος προηγούμενης χρήσης Σύντομη επεξήγηση λόγου 

έναρξης/παύσης ενσωμάτωσης 30/09/2013 31/12/2012 30/09/2012 

ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. - Ολική Ενοποίηση μέχρι την 
ημερομηνία πώλησης 

Ολική Ενοποίηση μέχρι την ημερομηνία 
πώλησης Πώληση της θυγατρικής εταιρείας εντός του  

2012 
15. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έκαναν χρήση του αναθεωρημένου προτύπου ΔΛΠ 19, το οποίο 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». Οι επιπτώσεις της εν λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναφέρονται στην 

σημείωση 6.30.  

16. 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. 
17. 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  
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 30/9/2012 το νέο αριθμό μετοχών προκειμένου να είναι τα μεγέθη συγκρίσιμα. 
 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Π. από την 1η  Ιανουαρίου 2005 και έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012. 

2. Ο τύπος της Έκθεσης Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι με γνώμη χωρίς επιφύλαξη - θέμα έμφασης. Συνοπτικά το εν λόγω θέμα έμφασης αναφέρεται στο γεγονός ότι (α) το σύνολο των 
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 22,81 εκ. και € 57,86 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 € 13,01 εκ. και € 18,55 εκ. αντίστοιχα είχαν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες, εκ των οποίων ποσό € 4,50 εκ. και € 9,50 εκ. αντίστοιχα αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, ενώ ποσό € 8,50 εκ. αφορούσε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Μητρική Εταιρεία 
λόγω συμμετοχής της σε εγγύηση για τραπεζικό δανεισμό μιας εκ των θυγατρικών του Ομίλου. 
 

3. Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσεως, ο Όμιλος δεν πληρούσε το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων που προβλέπονταν από τις ως άνω αναφερόμενες τραπεζικές συμβάσεις. 
Κατά συνέπεια, εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων", ο Όμιλος και η Εταιρεία προχώρησαν στην ανακατάταξη δανείων, ποσού € 29,51 εκατ. (2012: € 31,11 εκατ.) και € 9,80 εκατ. (2012: € 9,80 εκατ.) 
αντίστοιχα, από τη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις" στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμες δανειακές συμβάσεις" δεδομένου ότι κατά την 30/09/2013 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 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). 
 

4. Την 29/2/2009 οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο εταιρειών ARCADIA  AΒΕΕ & ARCADIA AUDIOVISUAL 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 από την 31/12/2011, 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 καθώς επίσης και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ανάλυση παρατίθεται στην σημείωση 6.16 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

5. Στην σημείωση υπ’ αριθμόν    6.27  των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρείας. 
6. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για α) πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ανέρχονται σε 0,00 € για την Εταιρεία και σε 604.535,18€ για τον Όμιλο β) ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ανέρχονται σε 406.000,00 € για την Εταιρεία και σε 1.094.000,00 € για τον Όμιλο εκ των οποίων οι €300.000 αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες,  γ) λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε 0,00 €  για την Εταιρεία και για τον Όμιλο.  
7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2013 ήταν στην Εταιρεία 9 (την 30/09/2012 ήταν 11) και στον Όμιλο 29  (30/09/2012 ήταν 32). 
8. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής: 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

α) Έσοδα 755.773,58 755.773,58 

β) Έξοδα 131.941,53 131.941,53 

γ) Απαιτήσεις 4.371.108,73 4.171.108,73 

δ) Υποχρεώσεις 356.165,48 356.165,48 

ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 499.074,14 188.721,47 

στ) Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης - - 

ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης - - 


