Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την
καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε έναντι της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
Έκθεση Ευρημάτων από την διενέργεια Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την
καταβολή μετρητών που πραγματοποιήθηκε έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17.07.2019 και
την διάθεσή αυτών κατά την περίοδο 15/04-29/08/2019.

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
Αξιότιμοι κύριοι
Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν μαζί σας, με την από 16/10/2019 επιστολή
ανάθεσης έργου αναφορικά με την καταβολή μετρητών έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
ποσού ευρώ 7.999.999,50 που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
17.07.2019 της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε» (εφεξής η “Εταιρεία”), με κατάθεση
σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την εν συνεχεία
διάθεση του ποσού για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής σε τρίτες εταιρείες και σε ενίσχυση του
κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου.
Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, σχετικά με την
καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Αναλάβαμε και διενεργήσαμε το έργο αυτό σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 “Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Δική μας ευθύνη είναι να
διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα
ευρήματά μας.
Διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:
1. Επιβεβαιώσαμε ότι η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, λήφθηκε από το αρμόδιο όργανο της
Εταιρείας.
2. Επαληθεύσαμε ότι στα λογιστικά αρχεία της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί καταβολές ποσών
έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού ευρώ 7.999.999,50.
3. Επαληθεύσαμε ότι η καταβολή των ποσών έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ποσού
ευρώ 7.999.999,50 πραγματοποιήθηκε με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, που
τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), κατά την περίοδο 15/04-29/08/2019.
4. Επαληθεύσαμε ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν έναντι της αύξησης κεφαλαίου,
διατέθηκαν με εκταμιεύσεις μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για την
απόκτηση ποσοστών συμμετοχής σε τρίτες εταιρείες και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της
Εταιρείας.

Ευρήματα
Από τη διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών διαπιστώσαμε τα εξής:
•
η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, λήφθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας της 17.07.2019.
•
Στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό «43. Καταθέσεις
μετόχων» εγγραφές καταβολών από μετόχους συνολικού ποσού € 7.999.999,50 κατά την χρονική
περίοδο 15/04-29/08/2019.
•
Τα ποσά που καταβλήθηκαν με καταθέσεις μετρητών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της
Εταιρείας κατά την περίοδο 15/04-29/08/2019 σύμφωνα με τα αντίστοιχα αποσπάσματα κίνησης των
τραπεζικών λογαριασμών που μας χορηγήθηκαν από την Εταιρεία ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €
7.999.999,5.
•
Τα ποσά που καταβλήθηκαν έναντι της αύξησης κεφαλαίου διατέθηκαν με εκταμιεύσεις
μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σύμφωνα με τα αντίστοιχα
αποσπάσματα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών που μας χορηγήθηκαν από την Εταιρεία όπως
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΜΕΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΟΣΑ ΣΕ €

DOSON INVESTMENTS COMPANY SA

2.742.918,60 €

STONEMAN HOLDINGS LIMITED

3.466.143,00 €

CHARONIA HOLDINGS LIMITED

1.790.937,90 €

ΣΥΝΟΛΟ

7.999.999,50 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ
31/10/2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ

2.950.000,00

2.950.000,00

0

2.850.000,00

2.850.000,00

0

1.200.000,00

1.200.000,00

0

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

863.607,50

863.607,50

0

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

136.392,00

136.392,00

0

7.999.999,50

7.999.999,50

0

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Συμμετοχή της Εταιρείας στην ΑΜΚ της 100%
θυγατρικής εταιρείας «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» («IGE»)
Αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τη θυγατρική
εταιρεία «ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» («IGE»)
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100% ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "KRISTELCOM
INVESTMENT LIMITED"

ΣΥΝΟΛΟ

Περαιτέρω τα ποσά τα οποία εκταμιεύτηκαν από την Εταιρεία προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς
της θυγατρικής της "IGE" διατέθηκαν από τη δεύτερη όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
50,01% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "KRISTELCOM LIMITED"

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΩΣ
31/10/2019

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

2.950.000,00

2.950.000,00

0

2.850.000,00

2.850.000,00

0

5.800.000,00

5.800.000,00

0

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η Εταιρεία έχει αντλήσει έναντι της αύξησης κεφαλαίου συνολικά το ποσό
των € 7.999.999,5. Εξ ‘αυτών καλύφθηκαν τα έξοδα έκδοσης ποσού € 136.392. Τα υπόλοιπα ποσά μετά
την αφαίρεση των εξόδων ύψους € 7.863.607,5 διατέθηκαν στο σύνολο τους για την εξαγορά από τον
Όμιλο ποσοστού συμμετοχής σε δύο εταιρείες καθώς και την ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης της
Εταιρείας.
Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν
εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης,
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.
Περιορισμός Χρήσης
Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της
παρούσας και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους. Ως εκ
τούτου η Έκθεση αυτή απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα
πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της για την σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου Αύξησης
Κεφαλαίου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε
τρίτους.

Αγία Παρασκευή, 20/11/2019
Γεώργιος Πετρόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 35021
I & G AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.
Λ.Χαλανδρίου 5, Αγία Παρασκευή
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 180

