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1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη δημόσια προσφορά νέων μετοχών οι οποίες προέρχονται από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «AUDIO
VISUAL» ή η «Εταιρία» ή «ο Εκδότης») με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2 νέες μετοχές για
κάθε 1 παλιά μετοχή και την εισαγωγή αυτών στην κατηγορία της «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να
βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο.
Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον
αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του
Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το
Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανόμενης οποιασδήποτε μετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα
με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό,
ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της Διοίκησης,
του μετοχικού κεφαλαίου, των μετοχών, της μετοχικής σύνθεσης, των τάσεων και προοπτικών του Ομίλου της AUDIO
VISUAL, των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου, των επενδυτικών κινδύνων και των συνοπτικών στοιχείων της
παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες για τον Εκδότη και τον Όμιλο του.
1.1

Πληροφορίες για τον Εκδότη και τον Όμιλο του

Η Εταιρία συνεστήθη την 07.09.1982 με την υπ’ αριθμόν 17939/07.09.1982 εγκριτική της σύστασης απόφαση του Νομάρχη
Διαμερίσματος Αττικής, από τους κ.κ. Βασίλειο Σεραφειμάκη και Νικόλαο Θεοδωρουλάκη με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «A.V.E.» ενώ, για τις σχέσεις της με το εξωτερικό συναλλάσσεται με την
επωνυμία «AUDIO VISUAL ENTERPRISES» (ΦΕΚ 3551/10.09.1982).
Αρχική έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων. Σημερινή έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως
ορίστηκε με την από 29.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Τα κεντρικά γραφεία της
Εταιρίας βρίσκονται στο Μαρούσι, επί της οδού Πάρνωνος αριθμός 3, τηλ. 210 80 92 000.
Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 4403/06/Β/86/7 και η διάρκειά της ορίσθηκε σε 50 έτη από τη
δημοσίευση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη, δηλαδή μέχρι την 10.09.2032.
Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου παρατίθενται κατωτέρω:
• Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών σε DVD και στον Κινηματογράφο
➢Αναπαραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση τίτλων ταινιών
Η Εταιρία είναι αντιπρόσωπος (Licensee) για την Ελλάδα και την Κύπρο ξένων οίκων παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, μεγαλύτεροι των οποίων είναι η Columbia Pictures και η Walt Disney. Βάσει των συμβολαίων αντιπροσώπευσης,
αναπαράγει και διανέμει σε DVD τις ταινίες ξένων οίκων όπως η Paramount, η Village Roadshow και η Warner Bros έναντι
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καταβολής δικαιωμάτων (royalties1). Ταυτόχρονα, συνεργάζεται και με μικρότερες, ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής από τις
οποίες αγοράζει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ταινιών τους. Η Εταιρία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών (Village, Odeon και Ster) για την προβολή των εν λόγω ταινιών. Για την
προώθηση των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Εταιρία για κάθε ταινία διερευνά και διαπραγματεύεται τους
όρους συνεργασίας με τις εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίοι εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως ενδεικτικά η εμπορική
απήχηση της κάθε ταινίας, η εποχικότητα και η πολιτική προώθησης της ταινίας από τον οίκο παραγωγής.
Η Εταιρία κυκλοφορεί σταθερά κάθε μήνα ορισμένο αριθμό νέων ταινιών. Η επιλογή του είδους και του αριθμού των ταινιών
που θα κυκλοφορήσουν σε dvd γίνεται από τον επίσημο ετήσιο κατάλογο των μεγάλων οίκων παραγωγής και εξαρτάται από
τους ακόλουθους παράγοντες:
•
•
•
•
•
•

Τα νομικά δικαιώματα του τίτλου στην Ελλάδα και το χρονικό πλαίσιο κυκλοφορίας και εκμετάλλευσης στο DVD.
Την ημερομηνία κινηματογραφικής προβολής του τίτλου, η οποία συνήθως προηγείται της κυκλοφορίας σε DVD κατά
έξι μήνες περίπου.
Το είδος της ταινίας, τους πρωταγωνιστές και τις τυχόν διακρίσεις ή βραβεία.
Την εμπορική της επιτυχία στις χώρες στις οποίες έχει προβληθεί.
Τις ταινίες που κυκλοφορούν από τις ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου, τον ίδιο μήνα.
Την χρονική περίοδο της κυκλοφορίας, κατά την διάρκεια του ετησίου κύκλου εργασιών της επιχείρησης (High/ Low
season).

H μηνιαία κυκλοφορία νέων προϊόντων συμπληρώνεται από τις ανεξάρτητες παραγωγές, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αμοιβαίας υπογραφής των συμβολαίων και πληρωμής της αξίας εκμετάλλευσης των ταινιών.
Η Εταιρία διαθέτει τα DVD σε video clubs προς ενοικίαση ή απ’ ευθείας στο καταναλωτικό κοινό μέσω πολυκαταστημάτων,
super markets και video clubs. Τα DVD που διατίθενται απ’ ευθείας στο καταναλωτικό κοινό αφορούν κατά κύριο λόγο σε
παιδικές ταινίες, κλασικές κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ.
➢Αναπαραγωγή, εισαγωγή και διάθεση τίτλων DVD (Digital Versatile Disk)
Η Εταιρία εισάγει από το εξωτερικό (κυρίως από την SONY DADC Austria AG) ή αναπαράγει στην Ελλάδα (κυρίως μέσω
της θυγατρικής εταιρίας ΒΜΛ ΑΒΕΕ) και στην συνέχεια διαθέτει στην Ελληνική αγορά σε DVD, τίτλους των οίκων
παραγωγής ταινιών με τους οποίους συνεργάζεται. Ο υποτιτλισμός των έργων γίνεται από την Εταιρία και οι υπότιτλοι
τοποθετούνται στα παραγόμενα DVD είτε από οίκους εξωτερικού (π.χ. GELULA Co) είτε από την ίδια με την Εταιρία.
Η Εταιρία έχει εγκαταστήσει σύστημα μηχανημάτων δημιουργίας DVD premastering (εγγραφή σε DVD), με σκοπό να
καλύψει τις ανάγκες σε επεξεργασία DVD – VIDEO, DVD – ROM για κινηματογραφικές ταινίες.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διανομή ταινιών DVD και στην κινηματογραφική και τηλεοπτική διανομή με τις εξής
εταιρείες:
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (μητρική εταιρία)
-Prooptiki Romania (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Bulgaria (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Serbia (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Cyprus (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
• Εκμετάλλευση Κινηματογραφικών Αιθουσών και Προβολή Ταινιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Ster Cinemas A.E. (66,16%), δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμετάλλευσης
κινηματογραφικών αιθουσών.
1

Ο όρος royalties αναφέρεται στα δικαιώματα χρήσης που πληρώνει η Εταιρία στους διεθνείς οίκους παραγωγής ταινιών για την εμπορική εκμετάλλευση (αναπαραγωγή
και διανομή στην Ελλάδα) των ταινιών αυτών.
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• Παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών ταινιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας On Productions A.E. (100%), δραστηριοποιείται με την παραγωγή και
εκμετάλλευση τηλεοπτικών ταινιών.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα συνεργάζονται απευθείας με τους μεγάλους οίκους του εξωτερικού για την διάθεση
των ταινιών τους. Εντούτοις, η Audio Visual συναργάζεται με ανεξάρτητα στούντιο παραγωγής ταινιών και επί του παρόντος
έχει συνάψει συμφωνητικά με το Star Channel για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών.
• Παροχή ηχοληπτικών και ηχογραφικών υπηρεσιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Power Music Productions Α.Ε. (51%), δραστηριοποιείται με την παροχή
ηχοληπτικών και ηχογραφικών υπηρεσιών .
• Ψυχαγωγικά πάρκα
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (51%), δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση
Θεματικού Πάρκου Ψυχαγωγίας (Amusement Park), στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη στην Αθήνα (ALLOU! FUN PARK και
Kingdom)
• Αναπαραγωγή μουσικών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε. (51%) δραστηριοποιείται με την αναπαραγωγή μουσικών,
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους. Ειδικότερα, το αντικείμενο δραστηριότητας της Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε. αφορά στην αναπαραγωγή μουσικών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων εγγεγραμμένων σε ψηφιακούς
δίσκους και σε άλλα μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας τόσο για λογαριασμό της Εταιρίας, όσο και για τρίτους.
Κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας είναι τα video club σε όλη την Ελλάδα, αλυσίδες καταστημάτων, super markets, εφημερίδες
και περιοδικά και τηλεοπτικοί σταθμοί.
1.2

Πληροφορίες για τις Τάσεις –Στόχους και Προοπτικές

Η τρέχουσα οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να περικόψουν τις ψυχαγωγικές δαπάνες και συνεπώς η
ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος έχει μειωθεί. Στο εννεάμηνο του 2009 οι πωλήσεις του
Ομίλου παρουσίασαν κάμψη 12,0%, το EBITDA 28,2% και τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €
5,1 εκατ. έναντι κερδών € 1,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2008. Σημαντική επίδραση στην πτωτική πορεία των εσόδων είχε η
κατά 35,3% μείωση των πωλήσεων τηλεοπτικών παραγωγών, τάση η οποία αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα
τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση κατά την χρήση 2009 περιόρισαν τις τηλεοπτικές
παραγωγές.
Το 2010 εκτιμάται ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση θα συνεχίσει να επηρεάζει την ζήτηση υπηρεσιών ψυχαγωγίας, αν
και μεταξύ των υποκλάδων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, δεδομένου ότι εκτός της
αρνητικής επίδρασης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης υφίστανται και ειδικοί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη
ζήτηση των επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η εφεύρεση νέων τεχνολογιών διανομής και προβολής ταινιών (π.χ.
πώληση μέσω διαδικτύου, τρισδιάστατη προβολή 3D, νέα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης Blu ray), η παραγωγή και
προώθηση εμπορικά επιτυχημένων ταινιών, η αντιμετώπιση της παράνομης αντιγραφής και πώλησης ταινιών μέσω DVD
και διαδικτύου) κ.α.
Ειδικότερα, η εκμετάλλευση των κινηματογραφικών αιθουσών μέσω της θυγατρικής STER CINEMAS A.E. αναμένεται να
παρουσιάσει θετική τάση, λόγω της προβολής πολύ επιτυχημένων εμπορικά ταινιών που αναμένεται να ωθήσουν ανοδικά
και τη ζήτηση DVD και Blu Ray μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής (video clubs), επηρεάζοντας θετικά τα μεγέθη
της μητρικής Εταιρίας. Εντούτοις, η παράνομη αντιγραφή και διανομή ταινιών (internet και κλεψίτυπα dvd), ενδέχεται να
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επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις DVD, εφόσον τα μέτρα καταπολέμησης της «πειρατείας» που λαμβάνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια η μητρική Εταιρία να έχει σημαντικά
διαφυγόντα κέρδη.
Αντίθετα λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων διαφημιστικών εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, η
παραγωγή τηλεοπτικών σειρών από τη θυγατρική ΟΝ PRODUCTION A.E. εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει πτωτική τάση.
Τέλος, η θετική ανταπόκριση του κοινού στο ψυχαγωγικό πάρκο Allou Fun Park εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2010,
διατηρώντας σε ικανοποιητικό επίπεδο τα μεγέθη της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

1.3

Διοίκηση της Audio Visual

Σύμφωνα με δήλωση της Audio Visual, Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά στελέχη της
είναι τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της.
Διοικητικό Συμβούλιο
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως
έχει συγκροτηθεί με τις από 17.09.2009 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
είναι το ακόλουθο:
Αρμοδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιχειρηματίας

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Εκτελεστικό Μέλος

Οικονομολόγος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Κωνσταντίνος
Χατζηιωάννου

(βάσει του Ν. 3016.2002)

Επάγγελμα

Διεύθυνση

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Απόστολος Βούλγαρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Θεοφανόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Ευάγγελος Κώνστας

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Βασίλειος Γεωργιάδης

ΜΕΛΟΣ

Οικονομολόγος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Άννα-Ειρήνη Γιάκου

ΜΕΛΟΣ

Ιδιωτική Υπάλληλος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίστηκε 2ετής λήγουσα στις 19.06.2011, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Εποπτικά όργανα
Υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βιολαντζής.
Η επαγγελματική διεύθυνση του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η ακόλουθη: οδός Πάρνωνος 3, Μαρούσι.
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την από 21.9.2006 και επανασυγκροτήθηκε με την από 21.9.2009 απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ως κύριο σκοπό την υποβοήθηση του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της
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λειτουργίας συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και στην διασφάλιση της διαφάνειας στις εταιρικές
δραστηριότητες.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
Πρόεδρος Απόστολος Βούλγαρης
Μέλος

Βασίλειος Γεωργιάδης

Μέλος

Άννα Ειρήνη Γιάκου

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Audio
Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual

Δεν προβλέπονται αμοιβές για την συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω επιτροπή.
Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών
Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών, η οποία συστάθηκε με την από 25.5.2006 και επανασυγκροτήθηκε με την από
21.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ως σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ. της στρατηγικής, των συστημάτων και
των πολιτικών αμοιβών και παροχών, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου ανώτατου
στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου. Η εν λόγω Επιτροπή μελετά και υποβάλει προτάσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με την
πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας καθώς και για τα
στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ευάγγελος Κώνστας
Απόστολος Βούλγαρης
Βασίλειος Γεωργιάδης
Άννα Ειρήνη Γιάκου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Audio Visual
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual

Σημειώνεται ότι ο κ. Απόστολος Βούλγαρης συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Δεν προβλέπονται αμοιβές για την συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω επιτροπή.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστάθηκε με την από 19.6.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με μέλη
τους Ευάγγελο Κώνστα, Νικόλαο Θεοφανόπουλο (μη εκτελεστικά μέλη) και Βασίλειο Γεωργιάδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος με επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής), έχει κύριο σκοπό την παρακολούθηση της γενικότερης
χρηματοοικονομικής καταστάσεως της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 37 του ν. 3693/2008.
Τακτικοί ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και για τις
ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Αντώνης Παπαδόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly
Hellas Α.Ε. (Μεσογείων 396, 153 41 Αγ.Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2006. Οι εν λόγω δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 27/4/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2007. Οι εν λόγω δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π /
Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 27/6/2008 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008. Οι εν λόγω δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π /
Δ.Π.Χ.Α) και εγκρίθηκαν με την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 19/6/2009 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton
A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315), διενήργησε την επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2009. Οι εν λόγω δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν
βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Α) και
εγκρίθηκαν με την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
1.4

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2008, κατά την 30/9/2009, αλλά και σήμερα ανέρχεται σε
12.091.551,50 € διαιρούμενο σε 17.273.645 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστη.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από
30.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυτό δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 24.183.103
€, με την έκδοση μέχρι 34.547.290 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστη. Συνεπώς, το
καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα αύξηση, δύναται να ανέλθει σε μέχρι 36.274.654,5 €,
διαιρούμενο σε 51.820.935 μετοχές ονομαστικές ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστη.
1.5

Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22/2/2010, είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 22/2/2010
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

%
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

STONEMAN
HOLDINGS
LIMITED

6.308.523

36,5%

6.308.523

CHARONIA
HOLDINGS
LIMITED

5.065.122

29,3%

5.065.122

5.900.000
17.273.645

34,2%
100,0%

5.900.000
17.273.645

Επενδυτικό
Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Έκθεση Νομικού Ελέγχου

Όπως προκύπτει από την από 9/8/2007 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Stoneman Holdings
Limited” ελέγχεται σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 από το Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη. Επίσης, όπως προκύπτει από την από
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22/2/2010 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Charonia Holdings Limited” ελέγχεται σύμφωνα με
τον Ν. 3556/2007 από τον Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
1.6

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της Audio Visual είναι GRS 489003004.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας
διαπραγματεύονται σε ευρώ.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και
ρήτρες μετατροπής.
Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της με την εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της, μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες μετοχές.
Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα
δημοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο.
1.7

Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17.273.645

ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2 νέες για κάθε
1 παλιά

έως 34.547.290

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Έως 51.820.935

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

0,70

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ *

0,71

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

έως 24.528.575,90

(*) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών
της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τυχόν κέρδη της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους
λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης του μερίσματος.
Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν.
Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχει
εγκριθεί με την από Κ2-11703 (δις) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. στις 18/11/2009 ( ΦΕΚ 13501/19.11.2009).
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας ήτοι οι εταιρίες STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED, οι
οποίοι αθροιστικά κατέχουν σήμερα ποσοστό συμμετοχής 65,84 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσαν
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία
ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (i) μέχρι την
ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (ii) για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.
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Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τ

ΓΕΓΟΝΟΣ
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τ

Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+1
Τ+1
Τ+2

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την
περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη
διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και
των Συμβούλων)

Τ+2

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+4

Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (record date)

Τ+8

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο
Σ.Α.Τ.

Τ+8

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+16

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+22

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+28

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

Τ+35

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

Τ+36

Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Τ+39

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2009 και από 22 Φεβρουαρίου
2010 Δ..Σ, αποφασίστηκε τα συνολικά κεφάλαια ύψους μέχρι € 24,5 εκατ. που θα αντληθούν μέσω της παρούσας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους € 500 χιλ., να διατεθούν για την ενίσχυση της
κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, όσο και για την υποστήριξη του προγράμματος επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης
που έχει σχεδιάσει η διοίκηση.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της
Εταιρίας και της θυγατρικής STER CINEMAS A.E. (επίσης μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου) για την κάλυψη
αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κυρίως ως προς την αποπληρωμή εμπορικών και τραπεζικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει να
σημειωθεί, ότι η εφάπαξ κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, εκτός από την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής
διάρθρωσης, θα απελευθερώσει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη ρευστότητα, όσο
και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Οκτωβρίου 2009, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους
παριστάμενους μετόχους ότι ήδη οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA
HOLDINGS LIMITED, έχουν καταθέσει στον τηρούμενο στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ υπ’ αρ.
0026.0002.63.0201404244 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό
ποσό των € 14.633.284,63, έναντι της συμμετοχής τους σε αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό διατέθηκε προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας και της θυγατρικής αυτής εταιρίας
«STER CINEMAS AE» και ειδικότερα:
(α) ποσό € 8.133.284,63 διατέθηκε προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της Εταιρείας:
(α1) ποσό € 6.000.000 διατέθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, και
(α2) ποσό € 2.133.284,63 διατέθηκε για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας,
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(β) επίσης ποσό € 6.500.000 διατέθηκε έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής STER
CINEMAS ΑΕ, προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων αυτής :
(β1) ποσό € 800.000 διατέθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρίας, και
(β2) ποσό € 5.700.000 διατέθηκε για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της ανωτέρω
εταιρίας,
Ο ανωτέρω τρόπος διάθεσης των ήδη αντληθέντων κεφαλαίων πιστοποιήθηκε με την από 27.10.2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Audio Visual.
Συνεπώς μετά τις ανωτέρω προκαταβολές των βασικών μετόχων, τα προς άντληση κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Κατηγορία χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. €)

Προς άντληση
Συνολικά προς άντληση Προκαταβολές
κεφάλαια μέσω της
κεφάλαια
βασικών μετόχων δημόσιας προσφοράς

Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων

8.000

6.000

2.000

Αποπληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων

7.529

2.133

5.396

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής STER CINEMAS A.E.

8.500

6.500

2.000

Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Αντλούμενων Κεφαλαίων

500
24.529

500
14.633

9.896

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους, τα
προς άντληση κεφάλαια μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν αναλογικά στις κατηγορίες χρήσης που αναφέρονται
στον ανωτέρω πίνακα.
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώματα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο, αμοιβές και δαπάνες ελεγκτικών οίκων, δαπάνες νομικών συμβούλων και δαπάνες
Συμβούλου Έκδοσης) εκτιμώνται ως ακολούθως:
( σε χιλ. €)
Αμοιβές Συμβούλου Έκδοσης, ορκωτού και νομικού ελεγκτή

155

Δικαιώματα Χρηματιστηρίου & Ε.Χ.Α.Ε.

56

Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

13

Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
Διάφορα Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

24
242
9
500

Επίσης η Εταιρία θα καταβάλει στον Σύμβουλο Έκδοσης προμήθεια 3,5 % επί της αξίας των μετοχών που θα κατανεμηθούν
στους επενδυτές, μέσω του Βιβλίου Ζήτησης.
Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 6 μηνών από την τελική κάλυψη της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου:

1.8
1.8.1

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων 2006-2008

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται:
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1) Για τη χρήση 2006 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαδόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Hellas Α.Ε.
(Μεσογείων 396, 153 41 Αγ.Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
έχουν εγκριθεί με την από 27/4/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
2) Για τη χρήση 2007 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 27/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για τη χρήση 2008 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, κατά έτος, οι εταιρίες που εμφανίζονται
παρακάτω:
Χρήση 2008:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2008

Εταιρεία

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Μαρούσι – N. Αττικής

-

-

- Μητρική Εταιρεία

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.

Μαρούσι – Ν. Αττικής

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

Αθήνα – Ν. Αττικής

66,16%

-

66,16% Ολική Ενοποίηση

Κορωπί –Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Σόφια - Βουλγαρία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Βελιγράδι - Σερβία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Λευκωσία – Κύπρος

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι - Αττικής

40,00%

-

40,00%

Καθαρή θέση

Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

POWER MAX A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

EAR 2 EAR A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Χρήση 2007:
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2007

Εταιρεία

Έδρα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

Μαρούσι - Αττικής
Βελιγράδι - Σερβία
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

40,00%
-

3,31%
20,40%
20,40%

51,00% Ολική Ενοποίηση
40,00%
3,31%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Χρήση 2006:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2006

Εταιρεία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης
Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

37,03%

15,30%

52,33%

Κόστος κτήσης

ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

36,52%
-

15,81%
20,40%
20,40%

52,33%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση /
51,00% Ολική Ενοποίηση

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος

2006
95.186
48.284

2007
116.866
53.641

2008
111.145
50.588

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

16.133

17.055

15.729

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα προ φόρων

23.834
11.416

26.417
8.503

24.096
1.730

8.869

5.268

920

0,10

0,10

0,00

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης
Μέρισμα ανά μετοχή σε €

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO VISUAL κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκε σε 111.145 χιλ. € έναντι 116.866
χιλ. € κατά τη χρήση 2007 και 95.186 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4,9% για τη διετία
2008-2007 και αύξηση της τάξης του 22,8% για τη διετία 2007-2006.
Η προαναφερθείσα μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2008-2007 οφείλεται κυρίως στην μείωση
των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και στην αντίστοιχη μείωση των
εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους. Σημειώνεται ότι η κατά 12,4% μείωση του κύκλου εργασιών της Ster
Cinemas A.E. κατά τη χρήση 2008 σε σχέση με τη χρήση 2007 οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του 2008 χαρακτηρίστηκε
από την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ξένων κινηματογραφικών ταινιών οι οποίες παρουσίασαν επιτυχία τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των αμερικανών σεναριογράφων του κινηματογράφου κατά τη
χρήση του 2007 και μέχρι τις αρχές του 2008.
Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2007-2006 κατά 23% οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση για
πρώτη φορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
και αφετέρου, στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την δραστηριότητα της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E. Η σημαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών που προέρχεται από την On Productions A.E. κατά την εν λόγω περίοδο οφείλεται στην αυξημένη
τηλεθέαση τηλεοπτικών παιχνιδιών και καθημερινών τηλεοπτικών σειρών στις οποίες ήταν παραγωγός.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€24.096 χιλ. για τη χρήση 2008, έναντι €26.417 χιλ. τη χρήση 2007 και €23.834 χιλ. τη χρήση 2006, ήτοι κατά τη διετία
2006-2007 σημείωσαν αύξηση 10,8%, έναντι πτώσης 8,8% την διετία 2007-2008. Η εν λόγω πτώση κατά τη διετία 20082007 προήλθε κυρίως από την μείωση των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και από την μείωση
των εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας STER CINEMAS Α.Ε.
Η αύξηση των εν λόγω κερδών κατά τη διετία 2006-2007 οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση για πρώτη φορά στα
αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και αφετέρου, στην
σημαντική αύξηση των εσόδων που προέρχονται από την δραστηριότητα της παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών
ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε 1.730 χιλ. € έναντι 8.503 χιλ. € κατά τη
χρήση 2007 και έναντι 11.416 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 80% κατά την
διετία 2008-2007 και μείωση της τάξης του 26 κατά την διετία 2007-2006. Η εν λόγω μείωση κατά την διετία 2008-2007
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 2007 υπήρξαν έκτακτα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4.247 χιλ. € τα οποία το 2008
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δεν υφίσταντο. Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά την διετία 2007-2006 οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι κατά
την χρήση 2006 τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2.965 χιλ. €, ενώ κατά την χρήση 2007 ήταν
μηδενικά και αφετέρου, στην κατά 11% αύξηση των χρηματοοιοκονομικών εξόδων.
Επιλεγμένα στοιχεία των Ισολογισμών του Ομίλου της 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008, παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2006

2007

2008

67.328

73.808

77.652

12.684
71.877
13.682
165.571

12.918
84.297
12.576
183.598

13.154
93.428
13.678
197.913

7.356
51.524
24.567
249.019
45.263
9.469
54.732
81.569

7.779
69.730
34.783
295.889
55.862
11.372
67.234
77.850

7.665
68.386
38.033
311.996
54.796
11.157
65.953
79.757

41.670
31.016
40.032
249.019

50.225
46.821
53.758
295.889

56.680
59.569
50.037
311.996

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε € 197.913 χιλ. την 31/12/2008, από € 183.598 χιλ. την
31/12/2007 και € 165.571 χιλ. την 31/12/2006. Το σημαντικότερο μέρος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2008
είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 47% και των ενσώματων παγίων σε ποσοστό 39%. Το
σημαντικότερο μέρος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2007 είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών
στοιχείων σε ποσοστό 46% και των ενσώματων παγίων σε ποσοστό 40%. %. Το σημαντικότερο μέρος του μη
κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2006 είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 43% και των
ενσώματων παγίων σε ποσοστό 41%.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €114.083 χιλ. την 31/12/2008, από €112.291 χιλ. την 31/12/2007 και
€83.447 χιλ. την 31/12/2006. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2008 είναι το υπόλοιπο των
πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό 60%. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού
τόσο για το 2007, όσο και για το 2006 είναι το υπόλοιπο των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό
62%.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €65.953 χιλ. την 31/12/2008 έναντι €67.234 χιλ. την 31/12/2007 και €
54.732 χιλ. την 31/12/2006. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31/12/2008 σε σχέση με την 31/12/2007
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αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αποτελεσμάτων εις νέον. Η ενδυνάμωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την
31/12/2007 σε σχέση με την 31/12/2006 οφείλεται κυρίως τόσο στην αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον, όσο και στην
πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 980.000 ευρώ με την έκδοση 1.400.000 νέων
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ ανά μετοχή με τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών που
αποφασίσθηκε με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Η αύξηση
πραγματοποιήθηκε από τις 02/07/2007 έως και τις 11/07/2007 και καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή € 6.720.000,00.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους € 5.740.000,00
καταχωρήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €79.757 χιλ. την 31/12/2008, από €77.850 χιλ. την
31/12/2007 και €81.569 χιλ. την 31/12/2006. Την 31/12/2008, το μεγαλύτερο μέρος τους αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμα
δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 66%. Τόσο την 31/12/2007, όσο και την 31/12/2006, το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Ομίλου αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμα δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 63%.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €166.286 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €150.805χιλ. την
31/12/2007 και €112.717 χιλ. την 31/12/2006. Την 31/12/2008, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως από
βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 50% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά 23%. Την 31/12/2007, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
αποτελούντο κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 42% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά 24%. Την 31/12/2006, οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 39% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά
25%.
Ορισμένα από τα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
2006
2007
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
11.567
4.226
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
-36.207
-25.192
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
25.725
19.960
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
1.085
-1.006
Τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
7.442
6.436

2008
699
-17.475
17.661
884
7.321

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας την 22/02/2010 διαμορφώθηκε σε 14,2 εκατ. € περίπου.
O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες με βάση τα μεγέθη του Ομίλου την
31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008:
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
2006

2007

2008

20,86%

13,94%

2,60%

5,23%

3,12%

0,57%

Γενική Ρευστότητα

0,74

0,74

0,69

Αμεση Ρευστότητα

0,68

0,69

0,64

Αποθεμάτων

51

44

47

Προμηθευτών

3

5

3

Ξένα / Ιδια κεφάλαια

3,55

3,40

3,73

Τ ραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια

0,57

0,70

0,90

3,14

2,32

1,72

37,84%

24,68%

21,70%

Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) %
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Δείκτες Ρευστότητας (:1)

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)

Δείκτες χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης
EBIT DA / Καθαροί τόκοι
Λοιποί Δείκτες (%)
Ίδια Κεφάλαια / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ως άνω δεικτών:

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)
{Κέρδη προ φόρων τρέχουσας χρήσης / [(Ίδια κεφάλαια τρέχουσας χρήσης + Ίδια
Αποδοτικότητα μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων

κεφάλαια προηγούμενης χρήσης)/2]}
{(Κέρδη προ φόρων τρέχουσας χρήσης) / [(Σύνολο Ενεργητικού τρέχουσας χρήσης +

Αποδοτικότητα μέσου όρου Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού προηγούμενης χρήσης)/2]}
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)
Προμηθευτών

[(Μ.Ο. Υπολοίπου Προμηθευτών & Επιταγών πληρωτέων) / Αγορές χρήσης ] * 365

Αποθεμάτων

(Μ.Ο. Υπολοίπου Αποθεμάτων / Κόστος πωληθέντων τρέχουσας χρήσης) * 365

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ) / Σύνολο Ιδίων
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

Κεφαλαίων
(Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες)

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)

Άμεση Ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / (Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων )

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΗΣΗΣ

EBITDA / Καθαροί τόκοι

EBITDA / (Χρεωστικοί τόκοι - Πιστωτικοί τόκοι)

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (%)
{(Ίδια Κεφάλαια) / [(Σύνολο Ενεργητικού τρέχουσας χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου της AUDIO VISUAL των χρήσεων 2006,
2007 και 2008:
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

2006
15.785.458
8.619.911
0,55

2007
16.573.645
5.358.620
0,32

2008
17.273.645
918.116
0,05

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

1.8.2

Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες περιόδου 1/1-30/9/2009

Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο
Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72
53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρίας.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρίες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 30/9/2009 ΤΗΣ AUDIOVISUAL

Εταιρεία

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Έδρα

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.
EGGWAVE PUBLISHING ΑΕ

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

51,00%
-

3,31%

-

3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

51,00% Ολική Ενοποίηση
3,31%
Κόστος κτήσης
3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Oι επωνυμίες των θυγατρικών εταιριών στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Σερβία πρόσφατα άλλαξαν και
πλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:
Παλιά Επωνυμία
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI CYPRUS LTD
PROOPTIKI ROMANIA SRL
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AUDIO VISUAL BULGARIA LTD (ισχύει μετά τις
17.12.2009)
AV THEATRICAL LIMITED (ισχύει μετά τις 18.12.2009)
SC AUDIO VISUAL ROMANIA SRL (ισχύει μετά τις
7.1.2010)
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PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.(ισχύει μετά
13.1.2010)

Επίσης, η επωνυμία της εταιρίας POWER MAX ΑΕ στην οποία συμμετέχει έμμεσα η AUDIO VISUAL μέσω της θυγατρικής
εταιρίας POWER MUSIC PRODUCTIONS ΑΕ άλλαξε στις 30.11.2009 και πλέον ονομάζεται «POWER SEVEN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΧΟΥ ΑΕ».
Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2009, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά στοιχεία
αποτελεσμάτων του 2008 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
και Αποσβέσεων
Ζημιές (Κέρδη) προ φόρων
Ζημιές (Κέρδη) μετά από φόρους

1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009
77.999
68.665
39.185
32.915
11.642

6.291

17.347
3.353

12.456
-4.154

1.564

-5.150

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Όπως παρατηρούμε από τον ανωτέρω πίνακα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, διαμορφώθηκε το εννιάμηνο του 2009 σε
€68.665 χιλ. από €77.999 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση 12%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται
κυρίως αφενός στην κατά 12% μείωση των εσόδων από την πώληση δικαιωμάτων ταινιών σε DVD σε επίπεδο μητρικής
εταιρίας και αφετέρου, στην κατά 35% μείωση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την δραστηριότητα της
παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E. λόγω της
μείωσης του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών. Η εν λόγω μείωση του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών οφείλεται
στο γεγονός ότι τα τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση κατά την χρήση 2009
περιόρισαν τις τηλεοπτικές παραγωγές.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€12.456 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι €17.347 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας
δηλαδή μείωση της τάξης του 28%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τη διανομή
κινηματογραφικών ταινιών προερχόμενα από την μητρική εταιρία, καθώς και στην μείωση της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E., καθώς και στην κατά 9%
αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 διαμορφώθηκαν σε (4.154) χιλ. € έναντι 3.353
χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη μείωση. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως
στην κατά 12% μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην κατά 27% αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και στην
κατά 9% αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά την εν λόγω περίοδο.
Επιλεγμένα στοιχεία του Ισολογισμού του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)

31/12/2008

30/9/2009

Ενσώματα Πάγια

77.652

77.919

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς

13.154

13.178

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

93.428

97.397

13.678
197.913

13.640
202.135

19.571
38.617
9.140
311.996
54.796
11.157
65.953
79.757

8.273
45.819
41.210
297.436
49.690
10.337
60.027
113.253

52.047
17.623
4.245
311.996

31.627
58.884
33.645
297.436

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Κατά το εννεάμηνο του 2009 το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €297.436 χιλ. και περιλαμβάνει κατά το
μεγαλύτερο μέρος (ήτοι κατά 33%) υπόλοιπα άυλων περιουσιακών στοιχείων και (κατά 26%) υπόλοιπα ενσώματων πάγιων
στοιχείων.
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις την 30.9.2009 (αφαιρουμένων των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις)
διαμορφώθηκαν σε 45.819 χιλ. € έναντι 68.386 χιλ. € την 31.12.2008. Σημειώνεται ότι στην περίοδο 1.1-30.9.2009 έγιναν
προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 391 χιλ. € και αφορούσαν
αποκλειστικά σε εμπορικές απαιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα το υπόλοιπο των σχηματισμένων προβλέψεων αυτής της
κατηγορίας στο τέλος της περιόδου 1.1-30.9.2009 ανήλθε σε 1.031 χιλ. € έναντι 640 χιλ. € την 31.12.2008.
Αναφορικά με το παθητικό, σημειώνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του (ήτοι κατά 46%) περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο
και βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Συγκεκριμένα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2009 ανήλθαν
σε €77.955 χιλ. από €52.295 χιλ. την 31/12/2008, λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού. Το κονδύλι «Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» το οποίο εμφάνιζε υπόλοιπο με 31.12.2008 ύψους 23.847 χιλ. € απεικόνιζε
τις υποχρεώσεις του Ομίλου Audio Visual για δάνεια και Leasing οι οποίες θα πληρωθούν μέσα στο 2009. Ωστόσο για το
εννεάμηνο του 2009 το υπόλοιπο που εμφάνιζε η εν λόγω υποχρέωση με 31.12.2008 μεταφέρθηκε στα κονδύλια
«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Υποχρεώσεις από Leasing παγίων» τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη
κατηγορία των «Λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και τα προσαύξησε με τα ποσά αυτά. Επίσης, την 30/9/2009 το
παθητικό περιλαμβάνει (κατά 11%) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Τέλος, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου
διαμορφώθηκαν σε €60.027 χιλ. την 30/9/2009 σε σχέση με €65.953 χιλ. που ήταν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η
μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αποτελεσμάτων εις νέον.
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Επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2009 και την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/130/9/2008 1/1-30/9/2009
774
1.587
-11.058
-3.532
11.286
2.211
1.002
265

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

1.9

Επενδυτικοί κίνδυνοι

Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της
Εταιρίας/Ομίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της
Εταιρίας.
Επισημαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που
ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι
γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
Εταιρίας και του Ομίλου.
•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

-Μη επαρκές κεφάλαιο κίνησης - Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
- Μη ανανέωση της συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού.
- Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και ενδεχομένως θα συνεχίσει να επιδρά αρνητικά στα έσοδα, στα
αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
-Σε ενδεχόμενη συνέχιση της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, ο Όμιλος θα καταβάλλει υψηλότερα χρηματοοικονομικά
έξοδα
-Η εμπορική απήχηση των ταινιών που αντιπροσωπεύει, ή και των έργων που παράγει ο Όμιλος δεν μπορεί να
προβλεφθεί. Τυχόν προώθηση ταινιών και έργων που δεν έχουν θετική αποδοχή από το κοινό επιδρά αρνητικά στις
πωλήσεις στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
-Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων στους καλυπτόμενους
κινδύνους δύναται να επιδράσει αρνητικά στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του
Ομίλου.
-Εξάρτηση από τους βασικούς μετόχους της Εταιρίας.
-Η παράνομη αντιγραφή και διανομή ταινιών επιδρά αρνητικά στις πωλήσεις, στα αποτελέσματα και στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – STER CINEMAS
-Ενδεχόμενη αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων θέασης ταινιών ή άλλων μορφών ψυγαγωγίας δύναται να ελλατώσει
τον αριθμό των θεατών / εισιτηρίων αλλά και την τιμή τους.
-Πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν την προσέλευση θεατών στις κινηματογραφικές
αίθουσες.
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
-Η προσέλευση του κοινού στο ψυχαγωγικό πάρκο, επηρεάζεται από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο
κατανέμεται σε πολλές εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.
-Κακές ή ακραίες καιρικές συνθήκες επιδρούν αρνητικά στην προσέλευση του κοινού στο πάρκο.
-Γεγονότα εκτός ελέγχου της εταιρίας, δύναται να επιδράσουν αρνητικά την πρόθεση του κοινού να επισκεφθεί το πάρκο.
•

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

-Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις
-Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της
περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
-Δεν θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ή δεν εκχωρηθούν μέσω της
οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν.
-Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα
υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία.
-Η αγορά διαπραγμάτευσης για τα δικαιώματα προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί και η τιμή τους μπορεί να
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
-Η πώληση νέων μετοχών, μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας
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2

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρίας υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται
στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται
παρακάτω, πριν επενδύσουν στις νέες μετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η
Εταιρία και ο Όμιλος της, η χρηματοοικονομική θέση της, τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και οι προοπτικές της
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και στην τιμή
πώλησης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια ή μέρους ή ακόμη και του συνόλου
οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να
μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος της.
Η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίηση τους όσον αφορά στην βαρύτητα ή στην πιθανότητα
πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.
2.1.1

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Μη επαρκές κεφάλαιο κίνησης - Μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
Ο Όμιλος παρουσίασε το εννεάμηνο του 2009 ζημίες € 5,15 εκατ. και ενδέχεται μελλοντικά να επιβαρυνθεί με πρόσθετες
ζημίες, ενώ δεν έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης (αναλυτική παράθεση στην Ενότητα 4.1.1). Για την κάλυψη των
λειτουργικών και χρηματοδοτικών αναγκών της Εταιρίας και των θυγατρικών της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της 30ης Οκτωβρίου 2009 και το από 22 /2/2010 Δ.Σ. αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την άντληση έως
€ 24,5 εκατ.
Λόγω του μη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, η ικανότητα του Ομίλου να χρηματοδοτήσει με ευνοϊκούς όρους τις υφιστάμενες
αλλά και νέες δραστηριότητές του δύναται να επηρεαστεί αρνητικά.
Επίσης η κάλυψη της τρέχουσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι δεδομένη. Ενδεχόμενη άντληση μικρότερου
ποσού των € 24,5 εκατ. θα επιδράσει αρνητικά στην ικανότητα του Ομίλου να καλύψει τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε ενδεχόμενη μη επαρκή χρηματοδότηση του Ομίλου με κεφάλαια κίνησης δύναται να παρουσιαστούν προβλήματα
ρευστότητας. Επίσης σε ενδεχόμενη χρηματοδότηση του Ομίλου με κεφάλαια κίνησης, αλλά με μη ευνοϊκούς όρους,
δύναται να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία του Ομίλου καθώς και η ικανότητά του να χρηματοδοτήσει την επέκτασή του
σε νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες, να προσφέρει με ανταγωνιστικούς όρους υπηρεσίες και προϊόντα, να εκμεταλλευτεί
ευκαιρίες εξαγορών, ή και να ανταποκριθεί επιτυχώς στον ανταγωνισμό.
O Όμιλος εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες εφόσον μέσω της
παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αντληθούν κατ’ ελάχιστον € 21,15 εκατ.
Οι βασικοί μέτοχοι STONEMAN HOLDINDS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD, ασκώντας τα υφιστάμενα δικαιώματα
προτίμησής τους θα συνεισφέρουν συνολικά € 16,15 εκατ., εκ των οποίων ήδη έχουν εκταμιεύσει τα € 14,6 εκατ. Συνεπώς
για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης, απαιτείται οι λοιποί μέτοχοι να συνεισφέρουν τουλάχιστον
€ 5 εκατ.
Εάν οι λοιποί μέτοχοι συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με λιγότερα των € 5 εκατ., η διοίκηση της
Εταιρίας θα καλύψει την διαφορά έως τα € 5 εκατ., μέσω της αύξησης των δανειακών κεφαλαίων, αξιοποιώντας μη
καλυφθέντα όρια υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων, μέσω προσκόμισης στις τράπεζες ισόποσων επιταγών υφιστάμενων
πελατών.
Εάν δεν καταστεί δυνατή η αύξηση των δανειακών κεφαλαίων, αξιοποιώντας τα μη καλυφθέντα όρια των υφιστάμενων
δανειακών συμβάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου θα επιδιώξει τη βελτίωση των όρων συνεργασίας με προμηθευτές και
πελάτες, την άντληση ρευστότητας μέσω sale and leaseback ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου, ενώ
υφίσταται και η δυνατότητα άντλησης επιπρόσθετων δανειακών κεφαλαίων με την εγγύηση των βασικών μετόχων.
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Μη ανανέωση Συνεργασίας με Οίκους του Εξωτερικού
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Εταιρίας προέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση τίτλων (κινηματογραφικών
ταινιών) σε DVD και Blu Ray, βάσει συμβολαίων διανομής που έχει συνάψει με οίκους του εξωτερικού με τους οποίους έχει
αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία.
Η Εταιρία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και κερδών σε περίπτωση που η συνεργασία με κάποιο σημαντικό
οίκο του εξωτερικού διακοπεί για αιτίες που η ίδια δεν μπορεί να ελέγξει. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι η απόφαση
του ξένου οίκου να δραστηριοποιηθεί άμεσα στην Ελλάδα χωρίς τη διαμεσολάβηση εγχώριου αντιπροσώπου και η εξαγορά
ή συγχώνευση της αλλοδαπής προμηθεύτριας εταιρίας από άλλη εταιρία που ήδη διαθέτει παρουσία στην Ελλάδα ή και
αλλαγή εγχώριου αντιπροσώπου από την προμηθεύτρια εταιρία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρίας σημειώνεται ότι ο κίνδυνος μη ανανέωσης συνεργασίας για λόγους όπως, η απόφαση
του ξένου οίκου να δραστηριοποιηθεί άμεσα στην Ελλάδα χωρίς τη διαμεσολάβηση εγχώριου αντιπροσώπου, είναι μικρός
δεδομένου ότι η ελληνική αγορά αποτελεί συγκριτικά μια μικρή αγορά σε σχέση με την παγκόσμια αγορά ταινιών στην
οποία απευθύνονται οι ξένοι οίκοι παραγωγής. Κατά συνέπεια μια τέτοιας μορφής επένδυση από τους ξένους οίκους
απαιτεί επενδύσεις σε διοικητικό και οργανωτικό κόστος προκειμένου ένας οίκος να ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην
Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με έναν ή περισσότερους
ξένους οίκους παραγωγής ταινιών, η Εταιρία θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει την εν λόγω συνεργασία με έναν ή
περισσότερους οίκους παραγωγής ταινιών. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η λήξη της σύμβασης υποδιανομής ταινιών σε
DVD με την Sony Pictures Home Entertainment Hellas την 31η Μαΐου 2009. Η Εταιρία γνωρίζοντας την επερχόμενη διακοπή
της συνεργασίας, την 19η Μαρτίου 2009 κατάρτισε με την «PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT GLOBAL», a division of
Viacom Global (Netherlands) B.V.» σύμβαση άδειας διανομής δίσκων DVD και Blu-ray των τίτλων «Paramount New
Theatrical Release», «DreamWorks Animation New Theatrical Release», «Paramount Catalogue», «DreamWorks Animation
Catalogue», «Blu-ray New Release», «Blu-ray Catalogue» στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και ενδεχομένως θα συνεχίσει να επιδρά αρνητικά στα έσοδα, στα
αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Τα έσοδα του Ομίλου το εννεάμηνο του 2009 παρουσίασαν πτώση της τάξης του 12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2008,
η οποία σε σημαντικό βαθμό αποδίδεται στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Η ψυχαγωγία αποτελεί για μεγάλο τμήμα των
καταναλωτών, δαπάνη η οποία σε περιόδους οικονομικής ύφεσης εύκολα περικόπτεται. Η τρέχουσα κάμψη της αγοράς,
έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να περικόψουν τις ψυγαγωγικές δαπάνες και η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που παρέχει ο Όμιλος έχει μειωθεί.
Η μείωση της ζήτησης δύναται να συνεχιστεί και το 2010 με συνέπεια να επηρεαστούν δυσμενώς η δραστηριότητα, η
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Σε ενδεχόμενη συνέχιση της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, ο Όμιλος θα καταβάλλει υψηλότερα
χρηματοοικονομικά έξοδα
Η παρούσα χρηματοοικονομική ύφεση ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην πιστοδοτική πολιτική των τραπεζών, μέσω
υψηλότερων επιτοκίων, πιο αυστηρών κριτηρίων χρηματοδότησης και σημαντικών διακυμάνσεων των επιτοκίων. Τυχόν
επικράτηση αρνητικών συνθηκών στις αγορές χρήματος , μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο κόστος και στους όρους
χρηματοδότησης του Ομίλου.
Το euribor ή άλλα επιτόκια μπορεί να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση στο μέλλον, αυξάνοντας έτσι τα χρηματοοικονομικά
έξοδα και μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες, μειώνοντας την ικανότητα της
Εταιρείας να αποπληρώσει τα δάνεια της.
Τυχόν αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω αύξησης των επιτοκίων δύνανται να επηρεάσουν ουσιωδώς δυσμενώς τη
δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
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Η εμπορική απήχηση των ταινιών που αντιπροσωπεύει, ή και των έργων που παράγει ο Όμιλος δεν μπορεί να
προβλεφθεί. Τυχόν προώθηση ταινιών και έργων που δεν έχουν θετική αποδοχή από το κοινό επιδρά αρνητικά
στις πωλήσεις στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Η αδυναμία πρόβλεψης της εμπορικής απήχησης των ταινιών που προωθούνται στην αγορά μπορεί να επιδράσει αρνητικά
στις πωλήσεις στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Η προώθηση νέων ταινιών στον
κλάδο της ψυχαγωγίας εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο. Η προώθηση στην αγορά νέων κινηματογραφικών ταινιών, νέων
τίτλων DVD, η παραγωγή τηλεοπτικών έργων, αποτελούν μοναδικά εγχειρήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κάθε
τηλεοπτικό, κινηματογραφικό έργο είναι το αποτέλεσμα ξεχωριστής καλλιτεχνικής δημιουργίας και η αποδοχή του κοινού δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Συνεπώς η εμπορική επιτυχία των προωθούμενων έργων είναι αβέβαιη.
Η εμπορική επιτυχία των προωθούμενων έργων εξαρτάται επίσης από την ποιότητα και την απήχηση ανταγωνιστικών
προγραμμάτων, τις κριτικές που δημοσιεύονται, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μορφών ψυγαγωγίας, τις γενικότερες
οικονομικές συνθήκες και άλλους παράγοντες που συνεχώς μεταβάλλονται (π.χ. επικαιρότητα) και δεν μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν και να εκτιμηθούν με μικρό περιθώριο λάθους εκ των προτέρων.
Ο χρόνος και ο χρονισμός της προώθησης μιας ταινίας ή έργου είναι επίσης σημαντικός για την επιτυχία ή αποτυχία του,
ιδιαίτερα όταν το νέο πρόγραμμα αφορά ένα πρόσφατο γεγονός ή σχετίζεται με ένα ιστορικό συμβάν (π.χ., μια επέτειο ενός
ιστορικού συμβάντος που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας, αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού για το σχετικό
πρόγραμμα).
Εν τέλει, η επιτυχία ενός προγράμματος εξαρτάται από την απήχηση που αυτό θα έχει στο κοινό, την οποία καλείται η
διοίκηση του Ομίλου να κρίνει και να εκτιμήσει πριν την απόφαση αγοράς και προώθησης του προγράμματος.
Ενδεχόμενη αδυναμία της διοίκησης να εκτιμήσει σωστά την εμπορική απήχηση των ταινιών, έργων και προγραμμάτων
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στις πωλήσεις στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Ακόμα
και όταν μια ταινία σημειώσει εμπορική επιτυχία κατά την αρχική της προβολή μέσω των κινηματογράφων, η απήχησή της
στη συνέχεια δύναται να παρουσιάσει πτωτική πορεία με αρνητική συνέπεια για την περαιτέρω προώθησή της σε video
clubs, τηλεοπτικούς σταθμούς, εφημερίδες/περιοδικά και συνεπώς θα υπάρξει αντίστοιχη αρνητική επίδραση και στις
συνολικές πωλήσεις, στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή και η υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων στους
καλυπτόμενους κινδύνους δύναται να επιδράσει αρνητικά στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και την
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Παρά την πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των βασικών κινδύνων (πυρός, αστικής ευθύνης) των εγκαταστάσεων, σε
ενδεχόμενη μερική ή ολική καταστροφή τους ή υπέρβαση των υφιστάμενων ορίων, δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία
βεβαίωση ότι ο Όμιλος θα αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, λόγω της μερικής ή
ολικής καταστροφής, ο Όμιλος θα έχει διαφυγόντα κέρδη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα τα οικονομικά του
μεγέθη. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των ανωτέρω κινδύνων.
Για συγκεκριμένους κινδύνους, μπορεί να μην διατίθεται επαρκής ασφαλιστική κάλυψη στην αγορά ή αυτή μπορεί να μην
είναι διαθέσιμη με επωφελείς όρους, π.χ. η Εταιρία δεν κρίνει συμφέροντες του όρους κάλυψης των ακόλουθων
ασφαλιστικών κλάδων : ασφάλιση πιστώσεων, απώλεια κερδών, ευθύνη διευθυντών και στελεχών, με συνέπεια να μην
συνάπτει αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να υπόκεινται στον κίνδυνο εάν επέλθουν αυτοί οι κίνδυνοι, να
επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική της κατάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλιστική πολιτική του Ομίλου, παρουσιάζονται στην ενότητα 3.12.5
«Ασφαλιστική Πολιτική».
Εξάρτηση από τους βασικούς μετόχους της Εταιρίας
Οι Κύριοι Μέτοχοι (εταιρίες STONEMAN HOLDINGS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD εταιρίες συμφερόντων κ. Νικ. Θ
Βαρδινογιάννη και κ. Ιωα. Θ. Βαρδινογιάννη) έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις που αφορούν
την Εταιρία, όπως να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν θέματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρίας.
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Ο κ. Νικ. Θ Βαρδινογιάννης και ο κ. Ιωα. Θ. Βαρδινογιάννης έχουν επίσης εγγυηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
Εταιρίας από δανειακές συμβάσεις και συμβάσεις leasing (βλ. ενότητα 3.9.3 «Σημαντικές Συμβάσεις»).
Η για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία του κου. N Βαρδινογιάννη και του κου. Ι. Βαρδινογιάννη να καλύψει την Εταιρία στην
περίπτωση που αυτή αντιμετωπίσει πρόβλημα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της (ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς την Τράπεζα ή τους προμηθευτές) ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητά της.
Ωστόσο, η Εταιρία εκτιμά ότι δεν συντρέχει λόγος μη εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων, δεδομένου ότι στην
παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οι βασικοί μέτοχοι προκατέβαλαν € 14,6 εκατ. έναντι της συμμετοχής τους στην
αύξηση, προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας και της θυγατρικής «STER CINEMAS AE».
Η παράνομη αντιγραφή και διανομή ταινιών επιδρά αρνητικά στις πωλήσεις, στα αποτελέσματα και στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Ο κλάδος της παραγωγής και διανομής ταινιών και προγραμμάτων έχει σημαντικά διαφυγόντα κέρδη λόγω της παράνομης
αντιγραφής και διανομής ταινιών. Η επονομαζόμενη «πειρατεία» είναι διαδεδομένη και διευκολύνεται περαιτέρω λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων και της μετάβασης στην ψηφιακή κοινωνία. Μερικές από τις κατηγορίες και τις μορφές που λαμβάνει
η πειρατεία στο χώρο των οπτικο-ακουστικών μέσων είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:
• Επανεγγράψιμοι ψηφιακοί δίσκοι (DVD-Rs) με ταινίες που έχουν αναπαραχθεί χωρίς άδεια και κυκλοφορούν είτε
ταυτόχρονα, είτε μετά, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, πριν από την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες ή,
ακόμη, πριν από την διάθεσή τους σε μορφή οπτικού δίσκου από τις ελληνικές εταιρίες διάθεσης και διανομής.
• Πλανόδιοι πωλητές
• Παράνομα εργαστήρια αναπαραγωγής DVD
• Δημόσιες προβολές σε καφετέριες και πλοία ακτοπλοοίας
• P2P (Peer to Peer), ανταλλαγή αρχείων - ένα όρος που περιγράφει την κλοπή ταινιών και την περαιτέρω διαθέσιμότητά
τους σε στενό κύκλο χρηστών διαδικτύου, συνήθως με την καταβολή ενός ποσού.
Καθώς η πρόσβαση στο διαδίκτυο αυξάνεται και η αντιγραφή και αποθήκευση αρχείων μεγάλου όγκου είναι πλέον
πρακτικά εφικτή, αυξάνεται και η πρακτική της παράνομης αντιγραφής ταινιών και προγραμμάτων. Επίσης διάδοση της
παράνομης αντιγραφής ταινιών και προγραμμάτων ευνοείται και από τη μείωση της τιμής των συσκευών αντιγραφής DVD.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του προβλήματος, ο Όμιλος συμμετέχει αφενός στην μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΕΠΟΕ («ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ») η οποία έχει σκοπό την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων των δημιουργών.
Εντούτοις, παρά τις ανωτέρω ενέργειες που υλοποιούνται δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση θα επιλυθεί το
θέμα της παράνομης αντιγραφής και διανομής προγραμμάτων, το οποίο σε κάθε περίπτωση επιδρά ουσιωδώς αρνητικά
στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του Ομίλου.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – STER CINEMAS
Ενδεχόμενη αύξηση της χρήσης εναλλακτικών μέσων θέασης ταινιών ή άλλων μορφών ψυγαγωγίας δύναται να
ελλατώσει τον αριθμό των θεατών / εισιτηρίων αλλά και την τιμή τους.
Όλες οι εταιρίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό για την προσέλκυση θεατών από ένα
αυξανόμενο αριθμό εναλλακτικών μέσων διανομής και προβολής όπως τα DVD και Blu Ray, η ψηφιακή τηλεόραση,
ιδιαίτερα όταν προσφέρεται με υπηρεσία pay-per-view, και το διαδίκτυο. Επίσης υφίσταται ανταγωνισμός για την
προσέλκυση θεατών με άλλα είδη ψυχαγωγίας όπως οι συναυλίες, τα ψυγαγωγικά πάρκα, αθλητικά γεγονότα και
παιχνιδομηχανές. Ενδεχόμενη σημαντική αύξηση της προτίμησης του κοινού για τα ανωτέρω εναλλακτικά μέσα ψυγαγωγίας
και μορφές διασκέδασης, δύναται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της STER CINEMAS.
Πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν την προσέλευση θεατών στις
κινηματογραφικές αίθουσες.
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Η προσέλευση του κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες και συνεπώς τα αποτελέσματα της STER CINEMAS επηρεάζεται
από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικoνομικές συνθήκες. Η προθυμία των καταναλωτών να επισκεφθούν μια
κινηματογραφική αίθουσα εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημά τους και η παρούσα οικονομική ύφεση επιδρά αρνητικά
στα έσοδα της εταιρίας. Επίσης τυχόν σημαντική εξάπλωση της πανδημίας του ιού Η1Ν1, δύναται να επιδράσει αρνητικά
στην ομαλή λειτουργία των κινηματογραφικών αιθουσών. Πολιτικά γεγονότα όπως μαζικές διαδηλώσεις και αναταραχές, ή
και τρομοκρατικές ενέργειες μπορούν να μειώσουν την προσέλευση του κοινού στις κινηματογραφικές αίθουσες.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Η προσέλευση του κοινού στο ψυχαγωγικό πάρκο, επηρεάζεται από το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το
οποίο κατανέμεται σε πολλές εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.
Οι καταναλωτές επισκεπτόμενοι το ψυχαγωγικό πάρκο της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., έχουν
επιλέξει μεταξύ πολλών εναλλακτικών μορφών ψυχαγωγίας, όπως άλλα πάρκα, κινηματογράφο, αθλητικά γεγονότα, ταξίδια,
εστιατόρια, κ.α. Η λειτουργία του ψυχαγωγικού πάρκου εξαρτάται και από άλλους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν
συνολικά τον κλάδο της ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά οι οικονομικές συνθήκες και οι αλλαγές στην καταναλωτική
συμπεριφορά. Η παρούσα οικονομική κρίση ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην προσέλευση και την καταναλωτική
συμπεριφορά του κοινού στο πάρκο και συενπώς, και sτα αποτελέσματα της Eταιρίας.
Κακές ή ακραίες καιρικές συνθήκες επιδρούν αρνητικά στην προσέλευση του κοινού στο πάρκο.
Δεδεομένου ότι η πλειονότητα των εγκαταστάσεων του πάρκου είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, η προσέλευση του
κοινού μπορεί να παρουσιάσει μείωση λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Επίσης και τυχόν προβλέψεις για κακές καιρικές
συνθήκες (ακόμα και εάν δεν επαληθευτούν) δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την πρόθεση του κοινού να επισκεφθεί το
πάρκο.
Γεγονότα εκτός ελέγχου της εταιρίας, δύναται να επιδράσουν αρνητικά την πρόθεση του κοινού να επισκεφθεί το
πάρκο.
Ενδεχόμενη χαμηλή προσέλευση του κοινού μπορεί να είναι το αποτέλεσμα γεγονότων εκτός ελέγχου της Εταιρίας, όπως
π.χ. ένας ισχυρός σεισμός, μία τρομοκρατική ενέργεια ή και η εξάπλωση επιδημιών στον ευρύτερο πληθυσμό.

2.1.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η τιμή της κοινής μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις
Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα πλήθους
παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της.
Μεταξύ των παραγόντων αυτών περιλαμβάνονται – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθοι:
• Διακυμάνσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου,
• η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Ομίλου,
• η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας και της οικονομίας των χωρών στις οποίες επεκτείνει τις δραστηριότητές της,
• πιθανή ή πραγματοποιηθείσα πώληση μεγάλων πακέτων κοινών μετοχών της Εταιρίας στην αγορά,
• αλλαγές εκτιμήσεων χρηματοοικονομικών μεγεθών από χρηματοοικονομικούς αναλυτές, ή η αδυναμία εκπλήρωσης των
προσδοκιών των αναλυτών,
• πολιτική αστάθεια ή ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
• η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών. Λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης έχουν παρατηρηθεί μεγάλες
διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των
κοινών μετοχών της Εταιρίας, ασχέτως των αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να σημειώσει πτώση πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη
λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
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Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της δεν θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της
Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετόχων της. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι επενδυτές που άσκησαν τα δικαιώματά τους θα
υποστούν άμεση ζημία εξ αποτιμήσεως. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι, μετά την ενάσκηση των δικαιωμάτων
προτίμησής τους, οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από
αυτή της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών. Επιπλέον, οι επενδυτές θα μπορούν να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές που θα
αποκτήσουν από την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μόνο μετά την καταχώρηση στους λογαριασμούς αξιών
τους των Νέων Μετοχών, που θα έχουν αποκτήσει μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και τη διάθεση τυχόν
Αδιάθετων Μετοχών.
Δεν θα υπάρξει αποζημίωση για τα δικαιώματα προτίμησης που δεν θα ασκηθούν ή δεν εκχωρηθούν μέσω της
οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα ανακοινωθεί δια του
Τύπου. Αν κάποιος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του προτίμησης μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης τους, ή δεν
τα εκχωρήσει μέσω της οργανωμένης αγοράς ή δεν πωληθούν, τα μη ασκηθέντα δικαιώματά του θα εκπνεύσουν χωρίς
καμία αξία και δεν θα τύχει καμιάς αποζημίωσης. Σημειώνεται επιπλέον ότι η λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των
δικαιωμάτων προτίμησης θα προηγηθεί της λήξης της περιόδου άσκησής τους με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην είναι σε
θέση να πωλήσουν τα δικαιώματά τους μετά την ημερομηνία αυτή.
Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους προτίμησης στην παρούσα αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου θα υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρία.
Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίνει το δικαίωμα σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους να συμμετάσχουν σε
αυτή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους προτίμησης στην παρούσα
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν ανάλογη μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και
των δικαιωμάτων ψήφου τους στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της.
Η αγορά διαπραγμάτευσης για τα δικαιώματα προτίμησης ενδέχεται να μην αναπτυχθεί και η τιμή τους μπορεί να
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις.
Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους επενδυτές ότι η αγορά διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης θα
λειτουργήσει επαρκώς ή ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών δεν θα παρουσιάσει διακυμάνσεις.
Η πώληση νέων μετοχών, μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση
στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας
Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρίας ενδέχεται να σημειώσει πτώση ως αποτέλεσμα πωλήσεων νέων μετοχών
μετά το τέλος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή ως αποτέλεσμα της δημιουργηθείσας αντίληψης ότι ενδέχεται να γίνουν
τέτοιες πωλήσεις.
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3
3.1

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Υπεύθυνα Πρόσωπα

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες και
τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να
αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις
προοπτικές της Εταιρίας καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο
Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως
ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ave.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και
σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της εταιρίας AUDIO VISUAL, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι και στα
γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρία και στην παρούσα αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο Σύμβουλος Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνει ότι αυτό
έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που έχουν σχέση με το
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία:
-της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε., οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι, τηλ. 210 8092000, fax: 210
8092116, υπεύθυνη η κα Μαριάτα Φιφλή (βοηθός του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου)
-του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής, τηλ. 210 37 21 920,
fax: 210 37 21 921.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω
είναι τα εξής μέλη του Δ.Σ. της:
-Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου, [Διευθύνων Σύμβουλος], τηλ. 210 8092000.
- Απόστολος Βούλγαρης, [Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου],
τηλ. 210 8092000.
Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.
Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2008, την
31.12.2007 και την 31.12.2006, συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Π) και του Κ.Ν.2190/1920 και εγκρίθηκαν με τις από19.6.2009,
27.6.2008 και 29.6.2007 αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της AUDIO VISUAL
αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική
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εταιρία BAKER TILLY HELLAS ΑΕ, ενώ των χρήσεων 2007 και 2008 έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία GRANT
THORNTON A.E.
Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30.09.2009 συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α.). Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις
εγκρίθηκαν με την από 16.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και έχουν επισκοπηθεί από την
ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E.
Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και ο Σύμβουλος Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως νομικό
πρόσωπο, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενου του Ενημερωτικού Δελτίου που καθίσταται
διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι
πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις
που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.
Επιπλέον, η Grant Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315) που διενήργησε ειδικό έλεγχο επί των
οικονομικών στοιχείων του Ενημερωτικού Δελτίου, τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
για τις χρήσεις 2007 και 2008 και την επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01 –
30.09.2009 δηλώνει ότι «για το σκοπό του άρθρου 6 του Ν.3401/2005 και των παρ. 1.1 και 1.2 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 809/2004, είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης, τα οποία
πρόκειται να ενσωματωθούν, κατά το όλο ή μέρος αυτών, στις ακόλουθες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου: Ενότητα 4.2
«Λόγοι της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Κεφαλαίων», Ενότητα 3.20 «Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά
Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη» (παράγραφος 6. «Εταιρική διακυβέρνηση - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου»),
Ενότητα 4.1.1 «Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης», Ενότητα 4.1.2 «Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Συνολικό
Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος 30.09.2009», Ενότητα 3.16.1 «Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων», Ενότητα 3.17
«Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη» και έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι εξ' όσων
γνωρίζει, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό τους. Οι εν λόγω
πληροφορίες που παρατίθενται στις προαναφερθείσες ενότητες, έχουν περιληφθεί στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με την
μορφή και στο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης της Grant Thornton A.E.
H ελεγκτική εταιρία Grant Thornton A.E. και οι εταίροι ή συνεργάτες της, δε συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε
συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, πέραν της επαγγελματικής συνεργασίας στα
πλαίσια του ορισμού του κου. Ντζανάτου Δημήτρη ως τακτικού ελεγκτή και της κας. Χρυσανθοπούλου Μαρίνας ως
αναπληρωματικού ελεγκτή, για την χρήση που λήγει την 31.12.2009 στις εταιρείες «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ
Α.Ε.», «ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.», «STER CINEMAS Α.Ε.», «ΒΜΛ ΑΒΕΕ», «POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.» και
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.».
Ο Σύμβουλος της παρούσας Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι
έχει διενεργηθεί, για λογαριασμό του, Έκτακτος Νομικός Έλεγχος (εφεξής ο «Νομικός Έλεγχος») από ανεξάρτητο δικηγορικό
γραφείο και ειδικότερα από το Δικηγορικό Γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Παναγιώτη Κολοτούρου,
[Πατριάρχου Ιωακείμ 47, Αθήνα], και ότι δεν έχει διενεργήσει έκτακτο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 20062008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.09.2009.
Τα τυχόν συμφέροντα και οι σχέσεις του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με την AUDIO
VISUAL παρουσιάζονται με σχετική αναφορά στην ενότητα 4.10 «Σύγκρουση Συμφερόντων» του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου.
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3.2

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται:
1) Για τη χρήση 2006 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαδόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Hellas Α.Ε.
(Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
έχουν εγκριθεί με την από 27/4/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
2) Για τη χρήση 2007 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 27/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για τη χρήση 2008 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4) Από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, κατά έτος, οι εταιρίες που εμφανίζονται
παρακάτω:
Χρήση 2008:
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2008

Εταιρεία

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Μαρούσι – N. Αττικής

-

-

- Μητρική Εταιρεία

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.

Μαρούσι – Ν. Αττικής

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

Αθήνα – Ν. Αττικής

66,16%

-

66,16% Ολική Ενοποίηση

Κορωπί –Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Σόφια - Βουλγαρία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Βελιγράδι - Σερβία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Λευκωσία – Κύπρος

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι - Αττικής

40,00%

-

40,00%

Καθαρή θέση

Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

POWER MAX A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

EAR 2 EAR A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Χρήση 2007:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2007

Εταιρεία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

Μαρούσι - Αττικής
Βελιγράδι - Σερβία
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

40,00%
-

3,31%
20,40%
20,40%

51,00% Ολική Ενοποίηση
40,00%
3,31%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Χρήση 2006:
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2006

Εταιρεία

Έδρα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης
Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

37,03%

15,30%

52,33%

Κόστος κτήσης

ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

36,52%
-

15,81%
20,40%
20,40%

52,33%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση /
51,00% Ολική Ενοποίηση

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009, περιλαμβάνονται οι κάτωθι εταιρίες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 30/9/2009 ΤΗΣ AUDIOVISUAL

Εταιρεία

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Έδρα

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.
EGGWAVE PUBLISHING ΑΕ

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

51,00%
-

3,31%

-

3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

51,00% Ολική Ενοποίηση
3,31%
Κόστος κτήσης
3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Oι επωνυμίες των θυγατρικών εταιριών στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Σερβία πρόσφατα άλλαξαν και
πλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:
Παλιά Επωνυμία
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI CYPRUS LTD
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
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Νέα Επωνυμία
AUDIO VISUAL BULGARIA LTD (ισχύει μετά τις
17.12.2009)
AV THEATRICAL LIMITED (ισχύει μετά τις 18.12.2009)
SC AUDIO VISUAL ROMANIA SRL (ισχύει μετά τις
7.1.2010)
AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.(ισχύει μετά
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13.1.2010)
Επίσης, η επωνυμία της εταιρίας POWER MAX ΑΕ στην οποία συμμετέχει έμμεσα η AUDIO VISUAL μέσω της θυγατρικής
εταιρίας POWER MUSIC PRODUCTIONS ΑΕ άλλαξε στις 30.11.2009 και πλέον ονομάζεται «POWER SEVEN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΧΟΥ ΑΕ».
3.2.1

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2006-2008

Επιλεγμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος

2006
95.186
48.284

2007
116.866
53.641

2008
111.145
50.588

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

16.133

17.055

15.729

Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα προ φόρων

23.834
11.416

26.417
8.503

24.096
1.730

8.869

5.268

920

0,10

0,10

0,00

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης
Μέρισμα ανά μετοχή σε €

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO VISUAL κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκε σε 111.145 χιλ. € έναντι 116.866
χιλ. € κατά τη χρήση 2007 και 95.186 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 4,9% για τη διετία
2008-2007 και αύξηση της τάξης του 22,8% για τη διετία 2007-2006.
Η προαναφερθείσα μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2008-2007 οφείλεται κυρίως στην μείωση
των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και στην αντίστοιχη μείωση των
εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους. Σημειώνεται ότι η κατά 12,4% μείωση του κύκλου εργασιών της Ster
Cinemas A.E. κατά τη χρήση 2008 σε σχέση με τη χρήση 2007 οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση του 2008 χαρακτηρίστηκε
από την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ξένων κινηματογραφικών ταινιών οι οποίες παρουσίασαν επιτυχία τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των αμερικανών σεναριογράφων του κινηματογράφου κατά τη
χρήση του 2007 και μέχρι τις αρχές του 2008.

Η προαναφερθείσα αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2007-2006 οφείλεται αφενός στην
ενσωμάτωση για πρώτη φορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και αφετέρου, στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την
δραστηριότητα της παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On
Productions A.E. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την On Productions A.E. κατά την εν λόγω
περίοδο οφείλεται στην αυξημένη τηλεθέαση τηλεοπτικών παιχνιδιών και καθημερινών τηλεοπτικών σειρών στις οποίες ήταν
παραγωγός.
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Σημειώνεται ότι η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά επιχειρηματικό και γεωγραφικό τομέα για
την εξεταζόμενη περίοδο παρουσιάζονται στην ενότητα 3.15.1.2 «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων
αποτελεσμάτων χρήσεων 2006-2008».
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€24.096 χιλ. για τη χρήση 2008, έναντι €26.417 χιλ. τη χρήση 2007 και €23.834 χιλ. τη χρήση 2006, ήτοι κατά τη διετία
2006-2007 σημείωσαν αύξηση 10,8%, έναντι πτώσης 8,8% την διετία 2007-2008. Η εν λόγω πτώση κατά τη διετία 20082007 προήλθε κυρίως από την μείωση των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και από την μείωση
των εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας STER CINEMAS Α.Ε.
Η αύξηση των εν λόγω κερδών κατά τη διετία 2006-2007 οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση για πρώτη φορά στα
αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και αφετέρου, στην
σημαντική αύξηση των εσόδων που προέρχονται από την δραστηριότητα της παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών
ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε 1.730 χιλ. € έναντι 8.503 χιλ. € κατά τη
χρήση 2007 και έναντι 11.416 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 80% κατά την
διετία 2008-2007 και μείωση της τάξης του 26 κατά την διετία 2007-2006. Η εν λόγω μείωση κατά την διετία 2008-2007
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 2007 υπήρξαν έκτακτα χρηματοοικονομικά έσοδα ύψους 4.247 χιλ. € τα οποία το 2008
δεν υφίσταντο. Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά την διετία 2007-2006 οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι κατά
την χρήση 2006 τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2.965 χιλ. €, ενώ κατά την χρήση 2007 ήταν
μηδενικά και αφετέρου, στην κατά 11% αύξηση των χρηματοοιοκονομικών εξόδων.
Επιλεγμένα στοιχεία των Ισολογισμών του Ομίλου της 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008, παρατίθενται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2006

2007

2008

67.328

73.808

77.652

12.684
71.877
13.682
165.571

12.918
84.297
12.576
183.598

13.154
93.428
13.678
197.913

7.356
51.524
24.567
249.019
45.263
9.469
54.732
81.569

7.779
69.730
34.783
295.889
55.862
11.372
67.234
77.850

7.665
68.386
38.033
311.996
54.796
11.157
65.953
79.757

41.670
31.016
40.032
249.019

50.225
46.821
53.758
295.889

56.680
59.569
50.037
311.996

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε € 197.913 χιλ. την 31/12/2008, από € 183.598 χιλ. την
31/12/2007 και € 165.571 χιλ. την 31/12/2006. Το σημαντικότερο μέρος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2008
είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 47% και των ενσώματων παγίων σε ποσοστό 39%. Το
σημαντικότερο μέρος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2007 είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών
στοιχείων σε ποσοστό 46% και των ενσώματων παγίων σε ποσοστό 40%. %. Το σημαντικότερο μέρος του μη
κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2006 είναι το υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ποσοστό 43% και των
ενσώματων παγίων σε ποσοστό 41%.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε σε €114.083 χιλ. την 31/12/2008, από €112.291 χιλ. την 31/12/2007 και
€83.447 χιλ. την 31/12/2006. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού για το 2008 είναι το υπόλοιπο των
πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό 60%. Το σημαντικότερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού
τόσο για το 2007, όσο και για το 2006 είναι το υπόλοιπο των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων σε ποσοστό
62%.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €65.953 χιλ. την 31/12/2008 έναντι €67.234 χιλ. την 31/12/2007 και €
54.732 χιλ. την 31/12/2006. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου την 31/12/2008 σε σχέση με την 31/12/2007
αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αποτελεσμάτων εις νέον. Η ενδυνάμωση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την
31/12/2007 σε σχέση με την 31/12/2006 οφείλεται κυρίως τόσο στην αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον, όσο και στην
πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 980.000 ευρώ με την έκδοση 1.400.000 νέων
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ ανά μετοχή με τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση
του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών που
αποφασίσθηκε με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Η αύξηση
πραγματοποιήθηκε από τις 02/07/2007 έως και τις 11/07/2007 και καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή € 6.720.000,00.
Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους € 5.740.000,00
καταχωρήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου ανήλθε σε €79.757 χιλ. την 31/12/2008, από €77.850 χιλ. την
31/12/2007 και €81.569 χιλ. την 31/12/2006. Την 31/12/2008, το μεγαλύτερο μέρος τους αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμα
δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 66%. Τόσο την 31/12/2007, όσο και την 31/12/2006, το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Ομίλου αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμα δάνεια, ήτοι σε ποσοστό 63%.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €166.286 χιλ. την 31/12/2008, έναντι €150.805χιλ. την
31/12/2007 και €112.717 χιλ. την 31/12/2006. Την 31/12/2008, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως από
βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 50% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά 23%. Την 31/12/2007, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
αποτελούντο κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 42% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά 24%. Την 31/12/2006, οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούντο κυρίως από βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 39% και αξιόγραφα πληρωτέα, κατά
25%.
Ορισμένα από τα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
2006
2007
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
11.567
4.226
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
-36.207
-25.192
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
25.725
19.960
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
1.085
-1.006
Τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
7.442
6.436

2008
699
-17.475
17.661
884
7.321

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποιημένων μεγεθών του Ομίλου AUDIO VISUAL για τις χρήσεις 2006, 2007 και
2008 πραγματοποιείται στην Ενότητα 3.15 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου».
O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες με βάση τα μεγέθη του Ομίλου την
31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
2006

2007

2008

20,86%

13,94%

2,60%

5,23%

3,12%

0,57%

Γενική Ρευστότητα

0,74

0,74

0,69

Αμεση Ρευστότητα

0,68

0,69

0,64

Αποθεμάτων

51

44

47

Προμηθευτών

3

5

3

Ξένα / Ιδια κεφάλαια

3,55

3,40

3,73

Τ ραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια

0,57

0,70

0,90

3,14

2,32

1,72

37,84%

24,68%

21,70%

Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) %
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων
Δείκτες Ρευστότητας (:1)

Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)

Δείκτες χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης
EBIT DA / Καθαροί τόκοι
Λοιποί Δείκτες (%)
Ίδια Κεφάλαια / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού

Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υπολογισμός των ως άνω δεικτών:
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων)
{Κέρδη προ φόρων τρέχουσας χρήσης / [(Ίδια κεφάλαια τρέχουσας χρήσης + Ίδια
Αποδοτικότητα μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων

κεφάλαια προηγούμενης χρήσης)/2]}
{(Κέρδη προ φόρων τρέχουσας χρήσης) / [(Σύνολο Ενεργητικού τρέχουσας χρήσης +

Αποδοτικότητα μέσου όρου Συνολικών Απασχ. Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού προηγούμενης χρήσης)/2]}
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)
Προμηθευτών

[(Μ.Ο. Υπολοίπου Προμηθευτών & Επιταγών πληρωτέων) / Αγορές χρήσης ] * 365

Αποθεμάτων

(Μ.Ο. Υπολοίπου Αποθεμάτων / Κόστος πωληθέντων τρέχουσας χρήσης) * 365

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
(Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ) / Σύνολο Ιδίων
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

Κεφαλαίων
(Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες)

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

/ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)
Γενική Ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό) / (Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων)

Άμεση Ρευστότητα

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα) / (Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων )

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΗΣΗΣ

EBITDA / Καθαροί τόκοι

EBITDA / (Χρεωστικοί τόκοι - Πιστωτικοί τόκοι)

ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (%)
{(Ίδια Κεφάλαια) / [(Σύνολο Ενεργητικού τρέχουσας χρήσης + Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια / Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού

προηγούμενης χρήσης)/2]}

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου της AUDIO VISUAL των χρήσεων 2006,
2007 και 2008:
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

2006
15.785.458
8.619.911
0,55

2007
16.573.645
5.358.620
0,32

2008
17.273.645
918.116
0,05

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.2.2

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Περιόδου 1/1-30/9/2009

Επιλεγμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων του Ομίλου για τo εννιάμηνο του 2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
(σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
και Αποσβέσεων
Ζημιές (Κέρδη) προ φόρων
Ζημιές (Κέρδη) μετά από φόρους

1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2009
77.999
68.665
39.185
32.915
11.642

6.291

17.347
3.353

12.456
-4.154

1.564

-5.150

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Όπως παρατηρούμε από τον ανωτέρω πίνακα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, διαμορφώθηκε το εννιάμηνο του 2009 σε
€68.665 χιλ. από €77.999 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση 12%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται
κυρίως αφενός στην κατά 12% μείωση των εσόδων από την πώληση δικαιωμάτων ταινιών σε DVD σε επίπεδο μητρικής
εταιρίας και αφετέρου, στην κατά 35% μείωση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την δραστηριότητα της
παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E. λόγω της
μείωσης του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών από περίοδο σε περίοδο.
Η εν λόγω μείωση του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών οφείλεται στο γεγονός ότι τα τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου
να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση κατά την χρήση 2009 περιόρισαν τις τηλεοπτικές παραγωγές.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€12.456 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι €17.347 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας
δηλαδή μείωση της τάξης του 28%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τη διανομή
κινηματογραφικών ταινιών προερχόμενα από την μητρική εταιρία, καθώς και στην μείωση της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E., καθώς και στην κατά 9%
αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 διαμορφώθηκαν σε (4.154) χιλ. € έναντι 3.353
χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη μείωση. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως
στην κατά 12% μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην κατά 27% αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά την
εν λόγω περίοδο και στην κατά 9% αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά την εν λόγω περίοδο.
Επιλεγμένα στοιχεία του Ισολογισμού του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2009 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ. €)

31/12/2008

30/9/2009

Ενσώματα Πάγια

77.652

77.919

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς

13.154

13.178

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

93.428

97.397

13.678
197.913

13.640
202.135

19.571
38.617
9.140
311.996
54.796
11.157
65.953
79.757

8.273
45.819
41.210
297.436
49.690
10.337
60.027
113.253

52.047
17.623
4.245
311.996

31.627
58.884
33.645
297.436

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Κατά το εννεάμηνο του 2009 το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €297.436 χιλ. και περιλαμβάνει κατά το
μεγαλύτερο μέρος (ήτοι κατά 33%) υπόλοιπα άυλων περιουσιακών στοιχείων και (κατά 26%) υπόλοιπα ενσώματων πάγιων
στοιχείων.
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις την 30.9.2009 (αφαιρουμένων των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις)
διαμορφώθηκαν σε 45.819 χιλ. € έναντι 68.386 χιλ. € την 31.12.2008. Σημειώνεται ότι στην περίοδο 1.1-30.9.2009 έγιναν
προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 391 χιλ. € και αφορούσαν
αποκλειστικά σε εμπορικές απαιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα το υπόλοιπο των σχηματισμένων προβλέψεων αυτής της
κατηγορίας στο τέλος της περιόδου 1.1-30.9.2009 ανήλθε σε 1.031 χιλ. € έναντι 640 χιλ. € την 31.12.2008.
Αναφορικά με το παθητικό, σημειώνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του (ήτοι κατά 46%) περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο
και βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Συγκεκριμένα, τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2009 ανήλθαν
σε €77.955 χιλ. από €52.295 χιλ. την 31/12/2008, λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού. Το κονδύλι «Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» το οποίο εμφάνιζε υπόλοιπο με 31.12.2008 ύψους 23.847 χιλ. € απεικόνιζε
τις υποχρεώσεις του Ομίλου Audio Visual για δάνεια και Leasing οι οποίες θα πληρωθούν μέσα στο 2009. Ωστόσο για το
εννεάμηνο του 2009 το υπόλοιπο που εμφάνιζε η εν λόγω υποχρέωση με 31.12.2008 μεταφέρθηκε στα κονδύλια
«Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Υποχρεώσεις από Leasing παγίων» τα οποία ανήκουν στην ευρύτερη
κατηγορία των «Λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και τα προσαύξησε με τα ποσά αυτά. Επίσης, την 30/9/2009 το
παθητικό περιλαμβάνει (κατά 11%) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές. Τέλος, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου
διαμορφώθηκαν σε €60.027 χιλ. την 30/9/2009 σε σχέση με €65.953 χιλ. που ήταν στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η
μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου αποδίδεται κυρίως στη μείωση των αποτελεσμάτων εις νέον.
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Επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2009 και την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/130/9/2008 1/1-30/9/2009
774
1.587
-11.058
-3.532
11.286
2.211
1.002
265

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Οι ακόλουθες μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία και αφορούν στοιχεία ανά
μετοχή του εννιαμήνου 2009 και του εννιαμήνου 2008:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €)
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών βασικός
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

1/130/9/2008 1/1-30/9/2009
17.273.645
17.273.645
1.914
-4.330
0,11
-0,25

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Στοιχείων

3.3

Νομικός έλεγχος

Κατόπιν αιτήματος του Συμβούλου Έκδοσης διενεργήθηκε προσηκόντως επιμελής Νομικός Έλεγχος (εφεξής ο «Νομικός
Έλεγχος») για την AUDIO VISUAL και τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες STER CINEMAS Α.Ε., ON PRODUCTIONS A.E.
και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.. Επίσης, αναφορικά με τις θυγατρικές ΒΜΛ A.B.E.E. και POWER MUSIC A.E.
ελέγχθηκε η κατοχή των απαιτούμενων από το νόμο αδειών και των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. Επισημαίνεται ότι
δεν διενεργήθηκε Νομικός Έλεγχος για τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες AUDIO VISUAL BULGARIA LTD, AV
THEATRICAL LIMITED, SC AUDIO VISUAL ROMANIA SRL και AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.
Ο εν λόγω Νομικός Έλεγχος με ημερομηνία 10.12.2009 και η επικαιροποίησή του με συμπληρωματική έκθεση με
ημερομηνία 26.01.2010 διενεργήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Παναγιώτη
Κολοτούρου, (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 12327), οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, Αθήνα, 106 76, τηλ.: 210 7224269 (εφεξής «Έκτακτος Νομικός
Ελεγκτής»). Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κολοτούρου , δηλώνει ότι δεν συνδέεται με οιοδήποτε συμφέρον, ούτε διατηρεί
οιαδήποτε σχέση με την Εταιρία ή τον Όμιλο.
O Νομικός Έλεγχος κάλυψε το χρονικό διάστημα από 9.4.2005 έως και 26.01.2010 και διενεργήθηκε με βάση τα έγγραφα
και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έθεσαν η Εταιρία και οι ελεγχόμενες εταιρίες στη διάθεσή του Νομικού Ελέγχου,
καθώς και τις από 8/11/2009 και 26.1.2010 δηλώσεις – επιστολές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και άλλες
επιστολές-βεβαιώσεις τις οποίες έλαβε ο Έκτακτος Νομικός Ελεγκτής κατά τη διενέργεια του ελέγχου που διενέργησε.
Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κολοτούρου, δηλώνει ότι συναινεί για την παράθεση στο Ενημερωτικό Δελτίο σημαντικών,
κατά την κρίση του Συμβούλου Εκδόσεως, συμπερασμάτων της Εκθέσεως Νομικού Ελέγχου και της Συμπληρωματικής
Έκθεσης αυτού, καθώς και για τη διάθεση από τα γραφεία της Εταιρίας της Εκθέσεως του Νομικού Ελέγχου και της
Συμπληρωματικής Έκθεσης στο επενδυτικό κοινό.
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Ο Σύμβουλος Έκδοσης και η Εταιρία έχουν αξιολογήσει το περιεχόμενο της Έκθεσης Νομικού Ελέγχου και παραθέτουν
στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο τα συμπεράσματα αυτής και περαιτέρω ενότητες στα οικεία κεφάλαια.

3.3.1

Διοικητικές, Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της AUDIO VISUAL είναι οι ακόλουθες: Σημειώνεται ότι το σύνολο των
εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της Εταιρίας που αφορούν χρηματικό αντικείμενο άνω των 100 χιλ. € ή αντικείμενο
σημαντικό λόγω της φύσεως της διαφοράς περιγράφεται αναλυτικά στην έκθεση του Νομικού Ελέγχου, η οποία είναι
διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας.
1. Η AUDIO VISUAL και η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Stoneman Holdings Litimed» έχουν ασκήσει ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 1.9.2008 αγωγή κατά: (α) του Παντελή Ιωάν. Μητρόπουλου· (β) της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»· (γ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PIECE OF
CAKE APPLIED COMMUNICATIONS Υπηρεσίες Επικοινωνίας Α.Ε.», δικάσιμος νόμιμη της οποίας ορίσθηκε αρχικά η
4.2.2009 και μετ’ αναβολή η 4.11.2009 και εν συνεχεία η 26.1.2011. Αντικείμενο της εκκρεμούς αυτής αγωγής καθώς και της
δίκης που θα επακολουθήσει, είναι: (α) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε
αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 8.167.140 €, λόγω αδικοπραξίας, την οποία φέρεται να τέλεσε ο πρώτος εναγόμενος και
συνεπεία της οποίας πραγματοποιήθηκε εξαγορά των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Α.Ε.», η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε δι’ απορροφήσεως από την πρώτη ενάγουσα· (β) αξίωση της πρώτης
ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 1.000.000 €, λόγω ηθικής
βλάβης για την παραπάνω αιτία· (γ) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε
αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 492.046.22 €, λόγω της εκ της ως άνω αδικοπραξίας ακυρότητας των μεταξύ της πρώτης
ενάγουσας και καθενός από τους εναγόμενους καταρτισθεισών συμβάσεων· (δ) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά του
πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 3.000.000 €, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού· (ε)
αξίωση της δεύτερης ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 1.441.261
€· (στ) αξίωση της δεύτερης ενάγουσας κατά του πρώτου εναγομένου για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως 1.000.000
€ λόγω ηθικής βλάβης· (ζ) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά της τρίτης ή και κατά του πρώτου εναγομένου, για την
καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως 517.650 €· (η) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά της τρίτης ή και κατά του πρώτου
εναγομένου, για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως 12.129.840,21 €· (θ) αξίωση της πρώτης ενάγουσας κατά του
πρώτου εναγομένου για την παύση κάθε δραστηριότητας, σχετιζόμενης με τη διανομή ταινιών κλπ.· (ι) αξίωση της πρώτης
ενάγουσας κατά της δεύτερης εναγομένης να παύσει να χρησιμοποιεί τη λέξη «Προοπτική» στο διακριτικό της τίτλο· (ια)
αξίωση αποκαταστάσεως της δικαστικής δαπάνης, που τυχόν θα επιδικασθεί.
2. Κατά της AUDIO VISUAL εκκρεμεί η από 10.10.2008 αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.»
και του Παντελή Ιωάν. Μητρόπουλου, δικάσιμος νόμιμη της οποίας ορίσθηκε αρχικά η 4.2.2009 και μετ’ αναβολή η
4.11.2009 και εν συνεχεία η 26.1.2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντικείμενο της εκκρεμούς αυτής
αγωγής, καθώς και της δίκης που θα επακολουθήσει, είναι: (α) αξίωση της πρώτης ενάγουσας για την καταβολή σε αυτήν
αποζημιώσεως, ύψους 827.804,71 €, λόγω της ζημίας που αυτή υπέστη από την καταγγελία και πρόωρη λύση της από
10.1.2007 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της πρώτης ενάγουσας και της εναγόμενης- AUDIO
VISUAL με υπαιτιότητα της τελευταίας· (β) αξίωση της πρώτης ενάγουσας για την καταβολή σε αυτήν ποσού 100.000 €
λόγω ηθικής βλάβης από την ανωτέρω αιτία και την συνεπεία αυτής προσβολή της προσωπικότητάς της· (γ) αξίωση του
δεύτερου ενάγοντος για την καταβολή σε αυτόν ποσού 200.000 € λόγω ηθικής βλάβης από την ανωτέρω αιτία και την
συνεπεία αυτής προσβολή της προσωπικότητάς του· (δ) αξίωση αποκαταστάσεως της δικαστικής δαπάνης, που τυχόν θα
επιδικασθεί στους ενάγοντες.
3. Κατά της AUDIO VISUAL εκκρεμεί η από 10.10.2008 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PIECE OF CAKE
APPLIED COMMUNICATIONS Υπηρεσίες Επικοινωνίας Α.Ε.» και του Παντελή Ιωάν. Μητρόπουλου, δικάσιμος νόμιμη της
οποίας ορίσθηκε αρχικά η 4.2.2009 και μετ’ αναβολή η 4.11.2009 και εν συνεχεία η 26.1.2011 ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντικείμενο της εκκρεμούς αυτής αγωγής καθώς και της δίκης που θα επακολουθήσει, είναι: (α)
αξίωση της πρώτης ενάγουσας για την καταβολή σε αυτήν αποζημιώσεως, ύψους 12.782,559 €, λόγω της ζημίας που αυτή
υπέστη από την καταγγελία και πρόωρη λύση της από 29.11.2007 συμβάσεως παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών μεταξύ
της πρώτης ενάγουσας και της εναγόμενης- AUDIO VISUAL με υπαιτιότητα της τελευταίας· (β) αξίωση του δεύτερου
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ενάγοντος για την καταβολή σε αυτόν ποσού 200.000 € λόγω ηθικής βλάβης από την ανωτέρω αιτία· (γ) αξίωση
αποκαταστάσεως της δικαστικής δαπάνης, που τυχόν θα επιδικασθεί στους ενάγοντες.
Ακολούθως παρατίθενται οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της θυγατρικής εταιρίας ΒΜΛ ΑΒΕΕ.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων των θυγατρικών εταιριών STER CINEMAS Α.Ε., ON
PRODUCTIONS A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., ΒΜΛ A.B.E.E. και POWER MUSIC A.E. που αφορούν
χρηματικό αντικείμενο άνω των 100 χιλ. € ή αντικείμενο σημαντικό λόγω της φύσεως της διαφοράς περιγράφονται
αναλυτικά στην έκθεση του Νομικού Ελέγχου, η οποία είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας.
-Κατά της ΒΜΛ ΑΒΕΕ εκκρεμεί η από 1.4.2009 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «KONINKLIJKE PHΙLIPS
ELECTRONICS» και έδρα την Ολλανδία, δικάσιμος νόμιμη της οποίας ορίσθηκε η 10.2.2010 ενώπιον του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντικείμενο της εκκρεμούς αυτής αγωγής καθώς και της δίκης που θα ακολουθήσει, είναι: (α) αξίωση
της ενάγουσας περί παύσεως επικαλούμενης προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της εναγομένης·
(β) αξίωση αποζημιώσεως, άλλως αδικαιολογήτου πλουτισμού, για το ποσό των 958.582 €, πλέον ποσού 350.000 € για
ηθική βλάβη· (γ) αξίωση αποκαταστάσεως της δικαστικής δαπάνης, που τυχόν θα επιδικασθεί. Η εν λόγω αγωγή κατά το β΄
αίτημα της αφορά αίτημα αποζημίωσης της «ΚΟNINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.» για επικαλούμενα δικαιώματα
ευρεσιτεχνίας και συγκεκριμένα, για την μέθοδο κωδικοποίησης ψηφιακών δεδομένων για την εγγραφή τους σε οπτικό
δίσκο.
H Εταιρία δηλώνει ότι για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου είχε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες περατώθηκαν και η αρνητική έκβαση τους, δεν είχε
σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της AUDIO VISUAL ή και του Ομίλου.
Ομοίως, η Εταιρία δηλώνει ότι είχε και έχει ορισμένες δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούσαν για περίοδο
τουλάχιστον δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και εκκρεμούν ακόμα
και οι οποίες μπορεί να έχουν κατά περίπτωση αρνητική ή θετική έκβαση και για τις οποίες η Εταιρία εκτιμά ότι τυχόν
αρνητική έκβαση τους δεν μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοιοκονομική κατάσταση ή την κερδοφορία
της Εκδότριας ή και του Ομίλου.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει καμία πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις εις βάρος των
αποτελεσμάτων της.
3.3.2

Συμπεράσματα Νομικού Ελέγχου

Ακολούθως παρατίθενται αυτούσια τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου και της Συμπληρωματικής Έκθεσης αυτού,
όπως περιλαμβάνονται στην από 10/12/2009 Έκθεση Νομικού Ελέγχου. Σημειώνεται ότι η ανάγνωση των παρακάτω
συμπερασμάτων θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την υπόλοιπη Έκθεση Νομικού Ελέγχου και της Συμπληρωματικής
Έκθεσης αυτού και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της έκθεσης ή περίληψη αυτής.
«1. Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο, το οποίο να εμποδίζει, από νομική άποψη, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Εκδότριας και την εισαγωγή των νέων μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2. Η Εκδότρια έχει εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της εταιρικής διακυβερνήσεως και
διαθέτει επαρκές εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο
ν. 3016/2002. Η εκδότρια έχει επίσης συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7, 8 του ν. 3016/2002 και του
άρθρου 37 του ν. 3693/2008.
3. Η νομική κατάσταση της Εκδότριας και των ενοποιουμένων εταιριών είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους
κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
4. Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εκδότριας και των ενοποιούμενων εταιριών είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους
κανονισμούς, στους οποίους υπόκεινται. Εξάλλου, οι μετοχές της Εκδότριας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως
αποπληρωμένες, χωρίς να υπάρχουν συμφωνίες μετόχων, που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των
τίτλων.
5. Η Εκδότρια και οι ενοποιούμενες εταιρίες κατέχουν, κατά την ημερομηνία του ελέγχου μας, τις απαιτούμενες κατά νόμο
άδειες.
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6. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και των νομικών της συμβούλων, πιθανή αρνητική
έκβαση των δικαστικών υποθέσεων, στις οποίες αυτή και οι ενοποιούμενες της εταιρείες εμπλέκονται, δεν μπορεί ουσιωδώς
να επηρεάσει την οικονομική της κατάσταση σε ενοποιημένη βάση.
7. Με βάση τα Γνωστοποιηθέντα Έγγραφα δεν υφίσταται κάποιο στοιχείο νομικής φύσεως, το οποίο μπορεί να επηρεάσει
την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας σε ενοποιημένη βάση. Σχετικά επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που ελέγξαμε είναι
επαρκή για τον πλήρη νομικό έλεγχο της Εκδότριας και των ενοποιούμενων εταιριών».
Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς του Νομικού Ελέγχου ως ενοποιούμενες εταιρίες θεωρούνται οι εταιρίες STER
CINEMAS Α.Ε., ON PRODUCTIONS A.E. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Τα παραπάνω συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου που διενεργήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κολοτούρου,
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με την μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής
συναίνεσης του προαναφερθέντος Δικηγορικού Γραφείου και με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι
πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την έκθεση Νομικού Ελέγχου.
3.4

Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η Εταιρία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου και για τις
ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές - λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την
άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Αντώνης Παπαδόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly
Hellas Α.Ε. (Μεσογείων 396, 153 41 Αγ.Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2006. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν
βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Α) και
εγκρίθηκαν με την από 27/4/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Αντώνη Παπαδόπουλου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2006.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2006
«Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία), καθώς και
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006,
και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
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πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή
και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή
λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου u963 σχετικά με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για
τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική της επίδοση και
τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις».
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2007. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Α) και εγκρίθηκαν με
την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 27/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2007
«Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), καθώς
και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») που αποτελούνται από τον
εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή
και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή
λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
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περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007, την
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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3
και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το άρθρο 11α του Ν.3371/2005 και το περιεχόμενό της είναι
συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις».
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315), διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με
την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2008.
Έκθεση Ελέγχου Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της Χρήσης 2008
«Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (η Εταιρεία) καθώς και
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον
εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου
μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και
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αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2008, την
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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920».
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής–λογιστής κ. Δημήτριος Ντζανάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315), κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου Έκδοσης,
διενήργησε την επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, για την περίοδο 1/1-30/9/2009. Οι εν λόγω
οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Λ.Π / Δ.Π.Χ.Π) και εγκρίθηκαν με την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η Έκθεση Επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. Δημήτριου Ντζανάτου, επί των
δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-30/9/2009.
Έκθεση Επισκόπησης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των Δημοσιευμένων Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2009
«Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (η Εταιρεία) της 30ης Σεπτεμβρίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς
και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η
έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή
μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως
από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34».
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρίας για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008, καθώς και στην έκθεση επισκόπησης των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2009 περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο κατόπιν σχετικής συναίνεσης των

ΑΜΚ Audio Visual_έκδοση 2η_23/9/2020

49

παραπάνω ελεγκτών και με τη σύμφωνη γνώμη τους. Τα ανωτέρω πορίσματα έχουν αναπαραχθεί πιστά και δεν υπάρχουν
παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας της 19/6/2009 εξέλεξε για τη χρήση 2009 ως ελεγκτικό φορέα την Grant Thornton
A.E. και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ ΣΟΕΛ 115 21) και
αναπληρωματικό ελεγκτή την κ. Μαρίνα Χρυσανθοπούλου (Α.M.ΣΟΕΛ 15281).
3.5
3.5.1

Φορολογικοί Έλεγχοι
Φορολογικός Έλεγχος AUDIO VISUAL

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι και τη χρήση 2006, τα δε οικονομικά της
στοιχεία και αποτελέσματα κρίθηκαν οριστικά, ακριβή και ειλικρινή.
Συγκεκριμένα, στη χρήση 2007 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 και 2006, που διενεργήθηκε
από το Δ.Ε.Κ. Αθηνών και αφορούσε τη Φορολογία Εισοδήματος και λοιπές φορολογίες (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. Ελεύθερων
Επαγγελμάτων, Αμοιβές τρίτων, χαρτόσημο δοσοληπτικών, αποζημιώσεων απολυομένων, αμοιβές ΔΣ, εργολάβων) και τα
τα τέλη χαρτοσήμου. Από τον έλεγχο τα βιβλία κρίθηκαν ακριβή οριστικά και ειλικρινή ενώ το ποσό των φόρων
φορολογικού ελέγχου που προέκυψε για τις χρήσεις 2005 και 2006, ανήλθε συνολικά σε €517 χιλ. περίπου και επιβάρυνε
τα αποτελέσματα της χρήσης 2007.
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2005–2006 παρουσιάζεται
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
(σε €)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΣΗ 2005
ΧΡΗΣΗ 2006
400.403,10
702.779,07
159.276,00
358.223,13

ΣΥΝΟΛΟ
1.103.182,17
517.499,13

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

3.5.2

Φορολογικός Έλεγχος Λοιπών Εταιριών του Ομίλου AUDIO VISUAL

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιριών του Ομίλου της AUDIO
VISUAL της περιόδου που έληξε την 30.9.2009:
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Εταιρεία

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Μαρούσι – N. Αττικής

-

-

- Μητρική Εταιρεία

2007-2008

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.

Μαρούσι – Ν. Αττικής

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

2008

STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Αθήνα – Ν. Αττικής

66,16%

-

66,16% Ολική Ενοποίηση

2005-2008

Κορωπί –Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

2007-2008

Μαρούσι – Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

2008

Βουκουρέστι Ρουμανία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

2002-2008

Σόφια - Βουλγαρία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

2004-2008

Βελιγράδι - Σερβία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

2004-2008

Λευκωσία – Κύπρος

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

2005-2008

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

2007-2008

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία επισκοπημένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το
χρόνο που θα οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει ο Όμιλος, στην περίοδο 1/1-30/9/2009,
ανέρχεται στο ποσό των €512 χιλ.
Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου 2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των θυγατρικών εταιρειών, ON
PRODUCTIONS AE για τις χρήσεις 2006-2007 και POWER MUSIC PRODUCTIONS AE για τις χρήσεις 2005-2007. Από τον
εν λόγω φορολογικό έλεγχο προέκυψαν για τον Όμιλο καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 100 χιλ.,
πού έχουν καλυφθεί από την προαναφερθείσα πρόβλεψη πού έχει σχηματίσει ο Όμιλος για τις ανέλεγκτες χρήσεις.
Η Διοίκηση της Εταιρίας, βασιζόμενη σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των τακτικών φορολογικών ελέγχων
που έχουν διενεργηθεί, εκτιμά ότι τυχόν αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτών χρήσεων των εταιριών του
Ομίλου που μπορεί να προκύψουν, δεν πρόκειται να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την
περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου.
3.6

Έγγραφα μέσω Παραπομπής

Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της AUDIO VISUAL για την χρήση 2006, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνη Παπαδόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Hellas Α.Ε.
(Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9), εγκρίθηκαν με την από 27/4/2007 απόφαση του Δ.Σ.
της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό
ελέγχου διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της
http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της AUDIO VISUAL για την χρήση 2007, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315), εγκρίθηκαν με την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και
την από 27/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου διαθέσιμα
στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της
http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104
Οι εταιρικές και ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της AUDIO VISUAL για την χρήση 2008, που
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ελέγχθηκαν από τον
Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315), εγκρίθηκαν με την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και
την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου
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διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της
http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104
Οι ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009 οι οποίες συντάχθηκαν
από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175
64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 16/11/2009
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και είναι μαζί με την αντίστοιχη έκθεση επισκόπησης διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας,
οδός
Πάρνωνος
3,
151
25,
Μαρούσι
και
την
ηλεκτρονική
διεύθυνσή
της
http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104
Άλλες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις συγκεκριμένες
διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.7

Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού:
-Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της AUDIO VISUAL, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
-Οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2007-2008 των θυγατρικών που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2008 και στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/130/9/2009, είναι διαθέσιμες στα γραφεία της AUDIO VISUAL, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
-Τα πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της AUDIO VISUAL της 30.10.2009 που αποφάσισε την παρούσα αύξηση
του Μετοχικού της Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
-Η Έκθεση Νομικού Ελέγχου και η Συμπληρωματική Έκθεση του Ομίλου της AUDIO VISUAL από το Δικηγορικό Γραφείο του
Αναπληρωτή Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Π. Κολοτούρου, (Πατριάρχου Ιωακείμ 47, Αθήνα, 210 7224269) είναι διαθέσιμη στα
γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
-Ο από 23/2/2010 Ειδικός Έλεγχος οικονομικών στοιχείων για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου της ελεγκτικής
εταιρίας GRANT THORNTON A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315) είναι διαθέσιμος στα γραφεία της
Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
-Η μελέτη εκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας την 30/9/2009, η οποία διενεργήθηκε από την
εκτιμητική εταιρία American Appraisal και διενεργήθηκε από τον κ. Παύλο Μ. Ζέκκο της εκτιμητικής εταιρίας American
Appraisal (Βασ. Σοφίας 54, Αθήνα, 210 7291867), τα πορίσματα της οποίας αναφέρονται στην από 10/11/2009 έκθεσή της
είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, 151 25, Μαρούσι.
3.8
3.8.1

Πληροφορίες Για Τον Εκδότη
Γενικά

Η Εταιρία συνεστήθη την 07.09.1982 με την υπ’ αριθμόν 17939/07.09.1982 εγκριτική της σύστασης απόφαση του Νομάρχη
Διαμερίσματος Αττικής, από τους κ.κ. Βασίλειο Σεραφειμάκη και Νικόλαο Θεοδωρουλάκη με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «A.V.E.» ενώ, για τις σχέσεις της με το εξωτερικό συναλλάσσεται με την
επωνυμία «AUDIO VISUAL ENTERPRISES» (ΦΕΚ 3551/10.09.1982).
Αρχική έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων. Σημερινή έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως
ορίστηκε με την από 29.03.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Τα κεντρικά γραφεία της
Εταιρίας βρίσκονται στο Μαρούσι, επί της οδού Πάρνωνος αριθμός 3, τηλ. 210 80 92 000.
Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 4403/06/Β/86/7 και η διάρκειά της ορίσθηκε σε 50 έτη από τη
δημοσίευση της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης του Νομάρχη, δηλαδή μέχρι την 10.09.2032.
3.8.2

Σύντομο Ιστορικό
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Η AUDIO VISUAL ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1982 και ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής
κινηματογραφικών ταινιών για αντιπροσώπευσή τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Τον Φεβρουάριο του 1983, η Εταιρία κυκλοφόρησε την πρώτη ομάδα ταινιών σε βιντεοκασέτες, έχοντας αποκτήσει τα
δικαιώματα εκμετάλλευσης από μεγάλες ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής της εποχής, όπως VIACOM, LORIMAR, ITC, κ.λ.π.
Το 1982, προχώρησε σαν ιδρυτικό μέλος στην δημιουργία και σύσταση της «Εταιρίας Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Βιντεοπαραγωγών Ελλάδος» (Ε.Π.Π.Ι.Β.Ε.) με σκοπό την προστασία από την παράνομη διακίνηση βιντεοκασετών, με βάση
την υπάρχουσα νομοθεσία. Η Ε.Π.Π.Ι.Β.Ε. μετονομάστηκε το 1993 σε «Εταιρία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων»
(Ε.Π.Ο.Ε) συμπεριλαμβάνοντας και την προστασία των τηλεοπτικών έργων. Με τη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού
και θεσμικού πλαισίου στον τομέα των πνευματικών δικαιωμάτων τέθηκαν οι βάσεις για την εξυγίανση της αγοράς και με
αυτόν τον τρόπο κατέστη εφικτή η αντιπροσώπευση μεγάλων οίκων κινηματογραφικής παραγωγής.
Το 1985, η Εταιρία υπέγραψε συμβόλαιο αντιπροσώπευσης και κυκλοφόρησε σε βιντεοκασέτες στην Ελλάδα τις πρώτες
ταινίες της αμερικάνικης εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών METRO GOLDWYN MAYER (MGM).
Την ίδια χρονιά η Εταιρία, υπέγραψε συμβόλαιο αντιπροσώπευσης με την αμερικάνικη εταιρία WARNER HOME VIDEO και
απέκτησε τα δικαιώματα κυκλοφορίας σε βιντεοκασέτες στην Ελλάδα και την Κύπρο των ταινιών της αμερικάνικης εταιρίας
κινηματογραφικών παραγωγών WARNER BROTHERS.
Το 1986, η Εταιρία υπέγραψε συμβόλαιο με την αμερικάνικη εταιρία κινηματογραφικών παραγωγών WALT DISNEY
PRODUCTIONS S.A., η οποία το 1988 μετονομάστηκε σε BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT LTD.
Το ίδιο έτος, η Εταιρία εγκαινίασε το πρώτο στούντιο μεταγλωττισμού.
Το 1987, η Εταιρία εξασφάλισε την αντιπροσώπευση της θυγατρικής εταιρίας της WALT DISNEY PRODUCTIONS S.A.,
TOUCHSTONE PICTURES.
Το 1988, Εταιρία ανέλαβε την αντιπροσώπευση των ταινιών της θυγατρικής της WALT DISNEY PRODUCTIONS S.A.,
HOLLYWOOD PICTURES.
Το 1990, η Εταιρία ξεκίνησε την εφαρμογή του συστήματος πώλησης βιντεοταινιών Sell Through, σε αλυσίδες Super Market
και πολυκαταστήματα.
Το 1993, η Εταιρία προέβη στην σύσταση της θυγατρικής εταιρίας On Productions Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές
Επιχειρήσεις Α.Ε.
Το 1994, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τριών επιπλέον studios για την εξυπηρέτηση του τμήματος Μεταγλωττισμού, ως
αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρίας σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά προγράμματα.
Το 1995, δημιουργήθηκε το τμήμα Post Production, το οποίο δραστηριοποιείται στο χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής και
επικοινωνίας, αναλαμβάνοντας την παραγωγή διαφημιστικών spot και μικρών τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Το 1998, η Εταιρία ξεκινάει την εισαγωγή τίτλων DVD (Digital Versatile Disk – Ψηφιακός Πολυμορφικός Δίσκος) και
ταυτόχρονα ξεκινάει συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τα οποία διαθέτουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Το 2000, η Εταιρία υπέγραψε συμβόλαιο διανομής σε κασέτες και DVD των κινηματογραφικών ταινιών της εταιρίας
VILLAGE ROADSHOW Ε.Π.Ε.
Το 2002, η Εταιρία εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρίας διανομής βιντεοταινιών ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α.Β.Ε.Ε.
Το 2002, η Εταιρία εξαγόρασε ποσοστό 51% στην εταιρία Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΗΧΟΥ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της οικιακής διασκέδασης ενώ την ίδια χρονιά προέβη στην σύσταση της
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εταιρίας AVE FOODS AND BEVERAGES A.E. η οποία δραστηριοποιείται με την παραγωγή, διανομή και εμπορία ειδών
διατροφής χονδρικώς.
Το 2003, η Εταιρία εξαγόρασε το 51% της Power Music Productions A.E. ενώ την ίδια χρονιά, εξαγοράζει και τη
νοτιoαφρικάνικη Ster Cinemas, η οποία εκπροσωπείται από ένα και μοναδικό πολυκινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη. Η
Ster Cinemas στην Ελλάδα είναι πλέον μία αμιγώς Eλληνική εταιρία. Την ίδια χρονιά εξαγοράζεται η εταιρεία Europlex από
την Ster Cinemas, που διαθέτει 8 κινηματογραφικές αίθουσες στην Πάτρα και 8 στη Λάρισα. Πλέον τα Ster Cinemas
αριθμούν τρία multiplex στην Ελλάδα.
Το 2004, η Εταιρία εξαγόρασε το 42% της εταιρίας Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε. η οποία εκμεταλλεύεται το θεματικό
πάρκο ALLOU! FUN PARK. Επίσης, το 2004 εγκαινιάζεται το Cineplex των Ster στον Άγιο Ελευθέριο, στην οδό Αχαρνών
373 - 375. Τα Ster Cinemas αριθμούν πέντε πολυκινηματογράφους με συνολικά 45 αίθουσες.
Στις 12.07.2005, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Με την έγκριση του
νέου Κανονισμού του Χ.Α. κατά την 08.11.2005, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας συνεχίζεται στην κατηγορία
της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
Στις 23.12.2005, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 85% της εταιρίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην
διανομή ταινιών στον κινηματογράφο, την οικιακή ψυχαγωγία (VHS / DVD) και την τηλεόραση. Σημειώνεται ότι η
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στον κινηματογράφο των ταινιών της Columbia - Tristar Film
Distributors International (θυγατρική της Sony πλέον), ενώ το 1992 απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στον κινηματογράφο
των παραγωγών της Buena Vista International (Walt Disney, Touchstone). Το 1999, η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ απέκτησε τα
αποκλειστικά δικαιώματα διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο των ταινιών της Columbia - Tristar Home Entertainment σε
μορφή VHS/DVD.
Το 2005, ξεκινά η λειτουργία του 2ου στη Θεσσαλονίκη - και 6ου σε όλη τη χώρα -πολυκινηματογράφου των Ster, στο
νεότευκτο εμπορικό κέντρο City Gate, στη συμβολή των οδών Γιαννιτσών και Κωλέττη.
Εντός του 2006 η Εταιρία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» και εισήλθε
δυναμικά στο χώρο της διανομής κινηματογραφικών ταινιών, ενώ παράλληλα απέκτησε και νέες συνεργασίες με ορισμένους
από τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής ταινιών στον κόσμο.
Στις 17.10.2006, η Εταιρία προέβη στην εξαγορά ποσοστού 9% στην εταιρία Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ανεβάζοντας το
ποσοστό συμμετοχής της στην εν λόγω θυγατρική εταιρία στο 51%.
Κατά τη χρήση 2006, ο όμιλος ενδυνάμωσε χρηματοοικονομικά τη θυγατρική «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.» επιτυγχάνοντας
συμφωνία με δύο στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής καταβάλλοντας € 8.000.000.
Τον Ιούλιο του 2007 η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ Ειδικών επενδυτών, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και τη
διασπορά του μετοχολογίου της, με τη συμμετοχή ειδικών επενδυτών και την παρακολούθηση της Εταιρίας από αναλυτές. Η
εν λόγω αύξηση καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή συνολικού ποσού 6.720.000 Ευρώ, που αντιστοιχούσε σε
1.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπέρ 26 ειδικών επενδυτών.
Τον Νοέμβριο του 2008, η θυγατρική εταιρία Prooptiki Romania προχώρησε σε συνεργασία με τη Universal Pictures
International B.V. για τη διανομή των ταινιών της σε DVD και Blu Ray στη Ρουμανική αγορά.
Εντός του 2008 η Εταιρία σύναψε οριστική συμφωνία με την εταιρεία Aventurine με αντικείμενο την αποκλειστική
συνεργασία των δύο εταιριών για την έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και σε άλλες
50 χώρες του συνδρομητικού, διαδραστικού, δικτυακού παιχνιδιού ρόλων πολλαπλής χρήσης με την ονομασία DARKFAL.
Με την εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών παιχνιδιών η Εταιρία εκτιμά ότι αποφεύγει την απώλεια σχετικών
εσόδων από ενδεχόμενη πειρατεία σε κάθε μορφή της.
3.8.3

Θεσμικό Πλαίσιο
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Η Εταιρία διέπεται ως προς τη λειτουργία της από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών καθώς και από
τις γενικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας (όπως ενδεικτικά: από τον ισχύοντα Κανονισμό του Χ.Α., από
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως λχ. οι υπ’ αρ. 5/204/2000 και 3/347/2005, όπως σήμερα ισχύουν, από
άλλους νόμους, όπως λχ. ο ν. 3556/2007 για τις προϋποθέσεις διαφάνειας των εισηγμένων εταιρειών, ο ν. 3340/2005 για την
προστασία των επενδυτών από πράξεις χειραγωγήσεως της αγοράς, ο ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση κλπ.).
Εξάλλου, εφόσον η Εταιρία, όπως προκύπτει από τον κύριο σκοπό της, δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμεταλλεύσεως
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, εφαρμόζονται και επ’ αυτής οι διατάξεις του ν.
2121/1993, όπως ήδη ισχύει περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. Στο ίδιο αυτό νομοθετικό πλαίσιο
εντάσσεται και η έκδοση των άυλων κινητών αξιών της Εταιρίας.
Εξάλλου, η Εταιρία, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της για την αναπαραγωγή και εμπορία κινηματογραφικών ή
τηλεοπτικών ταινιών σε DVD, συνάπτει συμβάσεις διανομής με οίκους του εξωτερικού, είτε με την μορφή της μη
αποκλειστικής αντιπροσωπείας για περιορισμένη χρονική διάρκεια, συνήθως ενός ή δύο ετών, για το σύνολο των έργων,
που οι οίκοι εκμεταλλεύονται και που ανανεώνονται κατά την λήξη τους για ίδιο διάστημα (πχ. WARNER HOME VIDEO,
PARAMOUNT κλπ.) ή συμβάσεις διανομής με ανεξάρτητους οίκους παραγωγής ταινιών και για συγκεκριμένες ταινίες για
διάρκεια συνήθως πέντε-δέκα ετών, με τις οποίες, η Εταιρία, αποκτά το δικαίωμα αναπαραγωγής και διανομής τους σε DVD
και το δικαίωμα μεταφράσεως ή/και υποτιτλισμού αυτών στα Ελληνικά (άδειες εκμεταλλεύσεως/εκχώρηση εξουσιών του
άρθρου 3 του ν. 2121/1993). Επίσης καταβάλλει στη εταιρία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (Α.Ε.Π.Ι.) ποσοστά για
το δικαίωμα αναλογικής και ψηφιακής εγγραφής και αναπαραγωγής του μουσικού ρεπερτορίου (ελλήνων και ξένων
συνθετών, που η τελευταία εκπροσωπεί), σε DVD.
3.9

Πληροφορίες Για Τη Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου

3.9.1

Κυριότερες Δραστηριότητες – Αγορές

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου παρατίθενται κατωτέρω:
• Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών σε DVD και στον Κινηματογράφο
➢Αναπαραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση τίτλων ταινιών
Η Εταιρία είναι αντιπρόσωπος (Licensee) για την Ελλάδα και την Κύπρο ξένων οίκων παραγωγής κινηματογραφικών
ταινιών, μεγαλύτεροι των οποίων είναι η Columbia Pictures και η Walt Disney (βλέπε ενότητα 3.9.3.1 «Συμβάσεις της
Audiovisual»). Βάσει των συμβολαίων αντιπροσώπευσης, αναπαράγει και διανέμει σε DVD τις ταινίες ξένων οίκων όπως η
Paramount, η Village Roadshow και η Warner Bros έναντι καταβολής δικαιωμάτων (royalties2). Ταυτόχρονα, συνεργάζεται
και με μικρότερες, ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής από τις οποίες αγοράζει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ταινιών τους.
Η Εταιρία συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών (Village, Odeon και
Ster) για την προβολή των εν λόγω ταινιών. Για την προώθηση των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Εταιρία για
κάθε ταινία διερευνά και διαπραγματεύεται τους όρους συνεργασίας με τις εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίοι εξαρτώνται από
πολλούς παράγοντες όπως ενδεικτικά η εμπορική απήχηση της κάθε ταινίας, η εποχικότητα και η πολιτική προώθησης της
ταινίας από τον οίκο παραγωγής.
Η Εταιρία κυκλοφορεί σταθερά κάθε μήνα ορισμένο αριθμό νέων ταινιών. Η επιλογή του είδους και του αριθμού των ταινιών
που θα κυκλοφορήσουν σε dvd γίνεται από τον επίσημο ετήσιο κατάλογο των μεγάλων οίκων παραγωγής και εξαρτάται
από τους ακόλουθους παράγοντες:
•
•
•
2

Τα νομικά δικαιώματα του τίτλου στην Ελλάδα και το χρονικό πλαίσιο κυκλοφορίας και εκμετάλλευσης στο DVD.
Την ημερομηνία κινηματογραφικής προβολής του τίτλου, η οποία συνήθως προηγείται της κυκλοφορίας σε DVD κατά
έξι μήνες περίπου.
Το είδος της ταινίας, τους πρωταγωνιστές και τις τυχόν διακρίσεις ή βραβεία.
Ο όρος royalties αναφέρεται στα δικαιώματα χρήσης που πληρώνει η Εταιρία στους διεθνείς οίκους παραγωγής ταινιών για την εμπορική εκμετάλλευση (αναπαραγωγή
και διανομή στην Ελλάδα) των ταινιών αυτών.
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•
•
•

Την εμπορική της επιτυχία στις χώρες στις οποίες έχει προβληθεί.
Τις ταινίες που κυκλοφορούν από τις ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου, τον ίδιο μήνα.
Την χρονική περίοδο της κυκλοφορίας, κατά την διάρκεια του ετησίου κύκλου εργασιών της επιχείρησης (High/ Low
season).

H μηνιαία κυκλοφορία νέων προϊόντων συμπληρώνεται από τις ανεξάρτητες παραγωγές, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αμοιβαίας υπογραφής των συμβολαίων και πληρωμής της αξίας εκμετάλλευσης των ταινιών.
Η Εταιρία διαθέτει τα DVD σε video clubs προς ενοικίαση ή απ’ ευθείας στο καταναλωτικό κοινό μέσω πολυκαταστημάτων,
super markets και video clubs. Τα DVD που διατίθενται απ’ ευθείας στο καταναλωτικό κοινό αφορούν κατά κύριο λόγο σε
παιδικές ταινίες, κλασικές κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ.
➢Αναπαραγωγή, εισαγωγή και διάθεση τίτλων DVD (Digital Versatile Disk)
Η Εταιρία εισάγει από το εξωτερικό (κυρίως από την SONY DADC Austria AG) ή αναπαράγει στην Ελλάδα (κυρίως μέσω
της θυγατρικής εταιρίας ΒΜΛ ΑΒΕΕ) και στην συνέχεια διαθέτει στην Ελληνική αγορά σε DVD, τίτλους των οίκων
παραγωγής ταινιών με τους οποίους συνεργάζεται. Ο υποτιτλισμός των έργων γίνεται από την Εταιρία και οι υπότιτλοι
τοποθετούνται στα παραγόμενα DVD είτε από οίκους εξωτερικού (π.χ. GELULA Co) είτε από την ίδια με την Εταιρία.
Η Εταιρία έχει εγκαταστήσει σύστημα μηχανημάτων δημιουργίας DVD premastering (εγγραφή σε DVD), με σκοπό να
καλύψει τις ανάγκες σε επεξεργασία DVD – VIDEO, DVD – ROM για κινηματογραφικές ταινίες.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διανομή ταινιών DVD και στην κινηματογραφική και τηλεοπτική διανομή με τις εξής
εταιρείες:
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (μητρική εταιρία)
-Prooptiki Romania (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Bulgaria (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Serbia (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
-Prooptiki Cyprus (θυγατρική εταιρία κατά 100%)
• Εκμετάλλευση Κινηματογραφικών Αιθουσών και Προβολή Ταινιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Ster Cinemas A.E. (66,16%), δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμετάλλευσης
κινηματογραφικών αιθουσών.
• Παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών ταινιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας On Productions A.E. (100%), δραστηριοποιείται με την παραγωγή και
εκμετάλλευση τηλεοπτικών ταινιών.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στην Ελλάδα συνεργάζονται απευθείας με τους μεγάλους οίκους του εξωτερικού για την διάθεση
των ταινιών τους. Εντούτοις, η Audio Visual συνεργάζεται με ανεξάρτητα στούντιο παραγωγής ταινιών και επί του παρόντος
έχει συνάψει συμφωνητικά με το Star Channel για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών.
• Παροχή ηχοληπτικών και ηχογραφικών υπηρεσιών
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Power Music Productions Α.Ε. (51%), δραστηριοποιείται με την παροχή
ηχοληπτικών και ηχογραφικών υπηρεσιών .
• Ψυχαγωγικά πάρκα
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Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ (51%), δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση
Θεματικού Πάρκου Ψυχαγωγίας (Amusement Park), στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη στην Αθήνα (ALLOU! FUN PARK και
Kingdom)
• Αναπαραγωγή μουσικών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους
Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρίας Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε. (51%) δραστηριοποιείται με την αναπαραγωγή μουσικών,
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους. Ειδικότερα, το αντικείμενο δραστηριότητας της Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε. αφορά στην αναπαραγωγή μουσικών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων εγγεγραμμένω σε ψηφιακούς
δίσκους και σε άλλα μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας τόσο για λογαρισμό της Εταιρίας, όσο και για τρίτους.
Κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας είναι τα video club σε όλη την Ελλάδα, αλυσίδες καταστημάτων, super markets, εφημερίδες
και περιοδικά και τηλεοπτικοί σταθμοί.
Εντός του 2008 η Εταιρία σύναψε οριστική συμφωνία με την εταιρεία Aventurine με αντικείμενο την αποκλειστική
συνεργασία των δύο εταιριών για την έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και σε άλλες
50 χώρες του συνδρομητικού, διαδραστικού, δικτυακού παιχνιδιού ρόλων πολλαπλής χρήσης με την ονομασία DARKFALL,
έναντι καταβολής δικαιωμάτων (royalties) στην Aventurine με βάση τις προβλεπόμενες πωλήσεις. Το Darkfall, ένα
συνδρομητικό παιχνίδι τελευταίας γενιάς, διατίθεται και παίζεται μέσω του διαδικτύου και τέθηκε σε κυκλοφορία στις 22
Ιανουαρίου 2009.
Κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2006-2008 και της περιόδου 1/1-30/9/2009 δεν υπήρξαν έκτακτοι παράγοντες οι οποίοι
επηρέασαν σημαντικά τη δραστηριότητα του Ομίλου Audio Visual.
Ο Όμιλος Audio Visual κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών του Ιουλίου και του Αυγούστου εμφανίζει έντονη εποχικότητα
με χαρακτηριστικό τις μειωμένες πωλήσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στην περιορισμένη διανομή τίτλων σε DVD & Blu
ray, καθώς και στη μειωμένη επισκεψιμότητα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Επίσης κατά τους εν λόγω μήνες
παρουσιάζεται αύξηση της επισκεψιμότητας άρα και των εσόδων στα ψυχαγωγικά πάρκα, όμως η εν λόγω αύξηση σε
καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει τα μειωμένα έσοδα από διανομή τίτλων και κινηματογραφικές αίθουσες.
Η Ελλάδα είναι η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του Ομίλου Audio Visual, ωστόσο υπάρχουν μικρότερες δραστηριότητες
του Ομίλου οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. Ειδικότερα, η γεωγραφική κατανομή του κύκλου
εργασιών του Ομίλου Audio Visual για τις χρήσεις 2006-2008 έχει ως εξής:
(σε χιλ. €)
Ελλάδα
Βαλκάνια
Κύπρος
Σύνολο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
2006
2007
91.093
110.658
4.014
5.755
79
453
95.186
116.866

2008
102.589
8.087
469
111.145

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τέλος, η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1/1-30/9/2009 σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 έχει ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
1.11.1(σε χιλ. €)
30.9.2008 30.9.2009
Ελλάδα
72.215
64.032
Βαλκάνια
5.481
4.190
Κύπρος
303
446
Σύνολο
77.999
68.668
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία επισκοπημένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

3.9.1.1

Δίκτυο Πωλήσεων - Διανομής

Η Εταιρία διανέμει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τα DVD & Blu-rays των οίκων που αντιπροσωπεύει. Η διάθεση των
προϊόντων αυτών γίνεται μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων της Εταιρίας στη Βόρειο Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ στην
υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται μέσω του δικτύου πωλήσεων της Εταιρίας. Η Εταιρία διαθέτει τα προϊόντα της στο αγοραστικό
κοινό μέσω video clubs, super markets, πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων software και hardware, δισκοπωλεία,
βιβλιοπωλεία κ.λ.π.
Αττική
Οι Σύμβουλοι Πωλήσεων της Εταιρίας, κάνοντας χρήση των υλικών ενημέρωσης και διαφήμισης κάθε τίτλου, δειγματίζουν
τα καταστήματα – πελάτες της περιοχής που έχουν αναλάβει στην Αττική, ενημερώνοντάς τους για τις τελευταίες
κυκλοφορίες.
Η διανομή των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά από φορτηγά της Εταιρίας.
Επίσης, υφίσταται ο ηλεκτρονικός τρόπος παραγγελιοληψίας, μέσω φορητών τερματικών.
Επαρχία
Οι Σύμβουλοι Πωλήσεων της Εταιρίας επισκέπτονται και ενημερώνουν τους πελάτες στην υπόλοιπη Ελλάδα, 3 φορές
μηνιαίως, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο μια σταθερή επικοινωνία μαζί τους.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην επαρχία, οι Σύμβουλοι Πωλήσεων δειγματίζουν τις νέες κυκλοφορίες και
ταυτόχρονα παραλαμβάνουν τις παραγγελίες από τους πελάτες της περιοχής τους. Στη συνέχεια, στην προβλεπόμενη
ημερομηνία διανομής, αποστέλλονται τα προϊόντα με την εταιρεία courier ACS και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
η έγκαιρη αποστολή των εμπορευμάτων και να αποφεύγονται πιθανές καθυστερήσεις στις εκτός Αθηνών περιοχές.
Στην περίπτωση συμπληρωματικών παραγγελιών, η αποστολή γίνεται μέσω πρακτορείων, ταχυδρομείου ή μεταφορικής
εταιρίας, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το Τμήμα Πωλήσεων δραστηριοποιείται στην διάθεση τίτλων DVD & Blu-rays.
Το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος Πωλήσεων αποτελείται από 2 Διευθυντές Πωλήσεων, 1 Επιθεωρητή Πωλήσεων, 15
Συμβούλους Πωλήσεων και 2 υπαλλήλους στα γραφεία παραγγελιών(Order Desks).
Τη γενική επίβλεψη της Διεύθυνσης Πωλήσεων έχει ο Εμπορικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Συντονισμό,
την Οργάνωση και τον Έλεγχο των Πωλήσεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING
Αρμόδια για την επιτυχημένη προβολή και προώθηση των προϊόντων και των εμπορευμάτων της Εταιρίας είναι η Διεύθυνση
Marketing, το οποίο έχει ως κύριο στόχο την εξεύρεση των καταλληλότερων μέσων διαφημιστικής υποστήριξης, καθώς και
τον εντοπισμό νέων μεθόδων και συνεργασιών.
Η Διεύθυνση Marketing, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη το είδος του προϊόντος που επιδιώκει να προωθήσει, τις
ιδιαιτερότητές του, την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται και τον προϋπολογισμό του, καταρτίζει το πρόγραμμα
επικοινωνίας. Η δομή και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης υλοποίησης όλων των
σταδίων επικοινωνίας και προβολής από την ίδια την Εταιρία.
Οι διαφημιστικές ενέργειες μπορούν να είναι πολύπλευρες και ανάλογα με το προϊόν να περιλαμβάνουν:
• Τηλεοπτικά spots.
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• Ραδιοφωνικά spots.
• Προβολή όλων των μηνιαίων κυκλοφοριών στο περιοδικό που εκδίδει η Εταιρία 3 φορές το μήνα και διανέμεται δωρεάν
σε όλα τα video clubs σε όλη την Επικράτεια.Προβολή των νέων τίτλων DVD μέσω ειδικού τριμηνιαίου περιοδικού που
διανέμεται δωρεάν σε video clubs και σε μεγάλα καταστήματα.
• Έντυπες καταχωρήσεις σε περιοδικά.
• Ειδικά stands, διαφορετικά για κάθε τίτλο, με υποδοχές προϊόντος που τοποθετούνται σε όλα τα καταστήματα σε όλη την
Ελλάδα.
• Προωθητικά υλικά για κάθε τίτλο (αφίσες, trade leaflets, κρεμαστά mobiles, stands, αυτοκόλλητα τζαμιών, αυτοκόλλητα
αυτοκινήτων κλπ) που διανέμονται στους πελάτες και τοποθετούνται στα καταστήματα για την επίτευξη της μέγιστης
δυνατής προβολής του προϊόντος.
• Προωθήσεις μέσα στα καταστήματα (Super Markets και Hyper Markets) με ειδικευμένες προωθήτριες για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
• Οργάνωση εκδηλώσεων / happenings σε μεγάλα καταστήματα, με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής των
καταναλωτών και τη γνωριμία τους με το νέο προϊόν.
• Συνεντεύξεις Τύπου προς ενημέρωση δημοσιογράφων για τις νέες κυκλοφορίες.
• Διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή συνεργατών, πελατών, προσωπικοτήτων του καλλιτεχνικού χώρου
και δημοσιογράφων με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων τόσο στους πελάτες μας όσο και στο καταναλωτικό κοινό.
• Αποστολή Δελτίων Τύπου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, και ηλεκτρονικά).
• Οργάνωση και διεξαγωγή διαγωνισμών με μεγάλα δώρα (πχ. ταξίδια στη Eurodisney, Κίνα, Λονδίνο, ημερολόγια,
μουσικά cds, παιχνίδια, κλπ).
• Προσφορά δώρων με την αγορά προϊόντων.
Στοχεύοντας στη μέγιστη απόδοση κάθε προωθητικής ενέργειας, η Διεύθυνση Marketing συνεργάζεται άμεσα:
• με τη Διεύθυνση Πωλήσεων, η οποία λειτουργεί, μέσω των πωλητών της, ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της Eταιρίας και
της Αγοράς, μεταφέροντας τις απόψεις πελατών και καταναλωτών,
• με το Δημιουργικό Τμήμα, για το σχεδιασμό των σχετικών διαφημιστικών εντύπων,
• με το Post Production για τη δημιουργία των τηλεοπτικών spots.
3.9.2
3.9.2.1

Σήματα & Άδειες Λειτουργίας
Audio Visual

Η Εταιρία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα σήματα:
-Το με αριθμό κατάθεσης 193006 σήμα «AUDIO VISUAL ENTRETAINMENT» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης
στις 25.07.2007 και έγινε δεκτό με την αριθ. 3187/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το ίδιο σήμα με
διαφορετική απεικόνιση κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193007 και έγινε δεκτό
με την αριθ. 3188/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το ίδιο σήμα με διαφορετική απεικόνιση από τα
προηγούμενα κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193008 και έγινε δεκτό με την
αριθ. 3189/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το ίδιο σήμα με διαφορετική απεικόνιση από τα
προηγούμενα κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193009, και έγινε δεκτό με την
αριθ. 3190/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το ίδιο σήμα κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο Υπουργείο
Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193010 και έγινε δεκτό με την αριθ. 3190/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων. Το ίδιο σήμα κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193011 και έγινε δεκτό
με την αριθ. 3192/2008 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Τέλος, το ίδιο σήμα κατατέθηκε στις 25.07.2007 στο
Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 193012 και έγινε δεκτό με την αριθ. 3193/2008 απόφαση της Διοικητικής
Επιτροπής Σημάτων.
-Το με αριθμό κατάθεσης 149368 σήμα «AUDIO VISUAL ENTRETAINMENT» με ορισμένη απεικόνιση που κατατέθηκε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης στις 17.3.2000, έγινε δεκτό με την με αριθ. 8829/2000 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
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3.9.2.2

Θυγατρικές εταιρίες

ΒΜΛ ΑΒΕΕ
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 293/11.5.2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε η κατά νόμο απαιτούμενη άδεια
λειτουργίας της Β.Μ.Λ. ΑΒΕΕ. Η υφιστάμενη με την ανωτέρω απόφαση άδεια ισχύει μέχρι 31.3.2016, αφορά δε ειδικότερα
στη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής και αναπαραγωγής προϊόντων ήχου και εικόνας με συνολική κινητήρια δύναμη
148,50 ΗΡ και 155 KW θερμική ισχύ, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Ηφαίστου αρ. 50 του Δήμου Κορωπίου.
POWER MUSIC PRODUCTIONS AE
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 5930/13.6.2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγήθηκε η κατά νόμο απαιτούμενη άδεια
λειτουργίας της POWER MUSIC PRODUCTIONS AE. Η διάρκεια της άδειας λήγει στις 12.6.2016 και αφορά στη λειτουργία
στούντιο παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, ραδιοφωνικών εκπομπών, επεξεργασίας και
προσαρμογής ήχων, καθώς και στη λειτουργία εργαστηρίου εμφανίσεως και εκτυπώσεως κινηματογραφικών και
τηλεοπτικών ταινιών.
STER CINEMAS AE
Όλες οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας της εν λόγω εταιρίας παρατίθενται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.
Σημειώνεται ότι όλες οι κατωτέρω άδειες έχουν αόριστη διάρκεια.
α/α Αντικείμενο αδείας
1 Εγκατάσταση & λειτουργία πολυκινηματογράφου
2 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
3 Λειτουργία πολυκινηματογράφου
4 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείων εντός πολυκινηματογράφου
5 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
6 Λειτουργία πολυκινηματογράφου
Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου (στο
7 ισόγειο)
Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
8 (στον α΄ όροφο)
Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
9 (στον β΄ όροφο)
10 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
11 Εγκατάσταση πολυκινηματογράφου
12 Λειτουργία πολυκινηματογράφου
13 Εγκατάσταση & λειτουργία πολυκινηματογράφου
14 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
15 Λειτουργία πολυκινηματογράφου
16 Ίδρυση & λειτουργία κυλικείου εντός πολυκινηματογράφου
17 Λειτουργία μιάς ανοικτής αίθουσας κινηματογράφου
18 Λειτουργία κυλικείου εντός ανοικτής αίθουσας κινηματογράφου

Περιοχή
Θεσσαλονίκη (οδός Τ ομπάζη 15)
Θεσσαλονίκη (οδός Τ ομπάζη 15)
Πάτρα
Πάτρα
Πάτρα
Αθήνα (οδός Αχαρνών 373-375)
Αθήνα (οδός Αχαρνών 373-375)
Αθήνα (οδός Αχαρνών 373-375)
Αθήνα (οδός Αχαρνών 373-375)
Λάρισα
Λάρισα
Λάρισα
Θεσσαλονίκη (οδός Γιαννιτσών 61)
Θεσσαλονίκη (οδός Γιαννιτσών 61)
Ίλιον
Ίλιον
Ίλιον
Ίλιον

Πηγή: Έκθεση Νομικού Ελέγχου

Αναφορικά με τα σήματα της Ster Cinemas AE o Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του αναφέρει τα εξής:
- Η από 16.10.2004 σύμβαση παραχώρησης αδείας μεταξύ των εταιρειών CENTURY CINEMAS GREECE S.A., STER
CENTURY MANAGEMENT (CYPRUS) LIMITED και STER CENTURY EUROPE LIMITED, με την οποία η τρίτη των
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ανωτέρω συμβαλλομένων παραχωρεί στις ανωτέρω δύο των συμβαλλομένων το μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και άνευ
υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (royalty-free) δικαίωμα χρήσης του σήματος STER
CENTURY - το οποίο κατατέθηκε στις 5.3.1999 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 139869 καθώς και του
λογοτύπου (logo), το οποίο κατατέθηκε στις 5.3.1999 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αριθμό κατάθεσης 139870 - στην
Ελλάδα για τις χρήσεις που προβλέπονται στη εν λόγω σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το βρετανικό δίκαιο.
-Με τη με αριθ. 2749/2006 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων έγινε εν μέρει δεκτή η με αριθ. σήματος 179550
από 9.6.2005 δήλωση ημεδαπού σήματος («Ster CINEMAS»), με λεκτικό, ορισμένη απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη
σύνθεση. Το σήμα αυτό αφορά τις κλάσεις 9, 41 και 43.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Η εν λόγω εταιρία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα σήματα:
-Το με αριθμό κατάθεσης 165615 σήμα «Fritas» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 12.12.2002 και έγινε δεκτό
με την αριθ. 12622/2003 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
-Το με αριθμό κατάθεσης 165616 σήμα «Allou! Fun Park» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 12.12.2002 και
έγινε δεκτό με την αριθ. 12623/2003 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
-Το με αριθμό κατάθεσης 173057 σήμα «Kidom» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 2.4.2004 έγινε δεκτό με την
αριθ. 3616/2005 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων,
-Το με αριθμό κατάθεσης σήματος 173058 σήμα «Fun Shop» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 2.4.2004 και
έγινε δεκτό με την αριθ. 3617/2005 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.
-Το με αριθμό κατάθεσης 175752 σήμα «Μadvil» που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 7.10.2004. Το σήμα αυτό
έγινε δεκτό με την αριθ. 10910/2005 απόφαση της Διοιητικής Επιτροπής Σημάτων, εκτός των κλάσεων 38 (τηλεπικοινωνίες)
και 41 (εκπαίδευση, επιμόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες).
3.9.3

Σημαντικές Συμβάσεις

Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της AUDIO VISUAL, κατά την διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, η AUDIO VISUAL,
ή οποιαδήποτε άλλη Εταιρία του Ομίλου της, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις εκτός του συνήθους πλαισίου δραστηριοτήτων
της ως συμβαλλόμενο μέλος, σύμφωνα με την παρ. 22 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επίσης, η Εταιρία και ο Όμιλος της, δεν έχουν εξάρτηση από άδειες εκμετάλλευσης ούτε από εμπορικές, βιομηχανικές ή
χρηματοοικονομικές συμβάσεις, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή την
κερδοφορία της Εταιρίας και του Ομίλου της, σύμφωνα με την παρ. 6.4 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με εξαίρεση τις ακόλουθες συμβάσεις:
Σημειώνεται ότι ακολούθως παρατίθενται οι βασικότεροι όροι των συμβάσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην
έκθεση του Νομικού Ελέγχου.
3.9.3.1

Συμβάσεις Audio Visual

Σύμφωνα με την Εταιρία, η Audio Visual έχει υπογράψει τις κάτωθι σημαντικότερες χρηματοοικονομικές συμβάσεις (το
αντικείμενο των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 5 εκατ. €):
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ AUDIOVISUAL
A/A

Ημερομηνία

1

12/12/2006

Είδος Σύμβασης
Κοινό ενυπόθηκο ομολογιακό
δάνειο

2
3
4

26/2/2007
2/5/2007
3/1/2002

Αλληλόχρεος
Αλληλόχρεος
Αλληλόχρεος

5

4/10/2007

Κοινό ομολογιακό δάνειο

6

7/11/2002

Αλληλόχρεος

7

21/7/2008

Κοινό ομολογιακό δάνειο

8

28/4/2009

9

29/5/2009

10

29/12/2008
(τροποποιήθηκε
24/6/2009)

11

25/6/2009

Διάρκεια
Ποσό (σε χιλ. €)
12/12/200612/12/2011
8.000

Αντισυμβαλλόμενος
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εγγυητής
-

Αόριστη
Αόριστη
Αόριστη

μέχρι 5000
μέχρι 5000
μέχρι 9500

4/10/200710/10/2011

6.000

Αόριστη

μέχρι 8.000

Νικόλαος Βαρδινογιάννης
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
εγγυάτα έως 5,5 εκατ

21/7/200821/7/2012

ALPHA BANK
MARFIN EGNATIA BANK
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
5.000
ΕΛΛΑΔΟΣ
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Δάνειο για αναχρηματοδότηση
δανεισμού

15/6/200915/6/2013

5.000

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
ERGASIAS
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Χρεολυτικό δάνειο

29/5/200931/12/2015

6.300

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αναστασία Βαρδινογιάννη,
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αναστασία Βαρδινογιάννη,
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αναστασία Βαρδινογιάννη,
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
και Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Κοινό ομολογιακό δάνειο*

Χρεολυτικό δάνειο

29/12/200829/12/2015

25/6/200924/6/2015

5.500

11.700

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
MARFIN EGNATIA BANK

Νικόλαος Βαρδινογιάννης
-

Πηγή: Νομικός έλεγχος
(*) Η ολοσχερής αποπληρωμή του εν λόγω χρέους έχει ασφαλιστεί με προσημείωση υποθήκης για ποσό 28.980.000 € επί τριών
ακινήτων ιδιοκτησίας των εγγυητών Νικολάου Θ. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη, Αναστασίας Βαρδινογιάννη συζ. Θεοδώρου
που βρίσκονται στη θέση «Σοχώρια» ή «Κάτω Σωρός» της περιφέρειας του δήμου Αμαρουσίου. Περαιτέρω, στους όρους του εν λόγω
δανείου υφίσταται πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερής αποπληρωμή του χρέους ασφαλίζεται
με ενέχυρο επί μερισμάτων που τυχόν διανείμει εισηγμένη εταιρία και μέχρι τα ποσά που αναφέρονται εκεί στους εκ των εγγυητών
Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.

Σχετικά με το υπ. αρ. 1 κοινό ενυπόθηκο ομολογιακό δάνειο του ανωτέρω πίνακα ύψους 8.000 χιλ. € σημειώνεται ότι έχει
αναληφθεί η υποχρέωση εκ μέρους της Εταιρίας τήρησης των κατωτέρω αριθμοδεικτών με βάση τους ισολογισμούς και τους
πίνακες αποτελεσμάτων χρήσεως για όσες διαχειριστικές χρήσεις αυτό διαρκεί και με έναρξη το 2006 ήτοι:
α)Συνολικές υποχρεώσεις / EBITDA < ή = 7 (αναπροσαρμόσθηκε για το 2009 σε < ή = του 8 και για το 2010 σε < ή = 7)
β)Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχ/σμες Υποχρεώσεις > ή = του 1,10 (ο εν λόγω δείκτης από τη χρήση του 2009
αντικαταστάθηκε με τον δείκτη EBIDTA / Χρηματοοικονομικά έξοδα > ή =του 1,80 για το 2009, σε > ή = του 2,00 το 2010 και
σε > ή = του 2,50 για το 2011
γ)Συνολικές Υποχρ/σεις / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων < ή = του 3,5
Η Εταιρία καθόλα τα έτη διάρκειας του εν λόγω δανείου υπέβαλε στην Εθνική Τράπεζα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης (υπογεγραμμένα από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές) και η απόκλιση από τον, υπό στοιχείον α για τις
χρήσεις 2007 και 2008, δείκτη έγινε αποδεκτή από την Εθνική Τράπεζα και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γεγονός καταγγελίας.
Επίσης, σχετικά με το υπ. αρ. 9 δάνειο για αναχρηματοδότηση δανεισμού του ανωτέρω πίνακα ύψους 5.000 χιλ. €
σημειώνεται ότι έχει αναληφθεί η υποχρέωση εκ μέρους της Εταιρίας τήρησης του κατωτέρω αριθμοδείκτη:
Σύνολο χρέους από Δάνεια / EBITDA < ή = 5
Ο εν λόγω δείκτης αξιολογείται από τη χρήση 2009 και εφεξής.
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Σημειώνεται ότι τηρούνται οι όροι των δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις της Audio Visual.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά, κατά την κρίση της Εταιρίας, οι σημαντικότερες συμβάσεις διανομής
με την έννοια, αφενός, μεγάλων εταιριών ως αντισυμβαλλομένων και, αφετέρου, μεγάλου αριθμού ταινιών, της AUDIO
VISUAL:
Συμβαλλόμενος

Αντικείμενο

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ AUDIO VISUAL
Διάρκεια

Crown media distribution LLC

Αποκλειστικό δικαίωμα κατασκευής, αντιγραφής & διανομής σε
Ελλάδα και Κύπρο 13 ταινιών

4/7/2005-4/7/2012

Αμοιβή (σε χιλ. €)
Ελάχιστη προκαταβλητέα & μη επιστρέψιμη εγγυημένη
αμοιβή 52 χιλ. δολλαρίων και α) 20% της συνολικής τιμής
πώλησης κάθε αντιγράφου, β) 25% των συνολικών
μικτών εσόδων από ενοικιάσεις των τίτλων και γ) 50%
των εσόδων από υποδιανομή των τίτλων.

Krisolta Film & TV UK Ltd

Αποκειστικό δικαίωμα διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο 8 ταινιών

6/11/2007-6/11/2022

Εφάπαξ συνολική αμοιβή 1.455 χιλ. δολλαρίων

COLUMBIA PICTURES
CORPORATION LTD

Aποκλειστικό δικαίωμα διανομής στους κινηματογράφους όλων
των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί διαφόρων
κινηματογραφικών ταινιών, με ελληνικούς υπότιτλους, για την
Ελλάδα και την Κύπρο.

1/3/2008-28/2/2010

Κυμαινόμενο % επί των ακαθάριστων εσόδων κάθε
ταινίας

AVENTURINE ΑΕ

Αποκλειστικό δικαίωμα για την Ελλάδα και την Κύπρο, α)
έκδοσης, διανομής και εκμετάλλευσης του παιχνιδιού Darkfall,
(β) εμπορικής εκμετάλλευσης, πώλησης και καθ’ οιονδήποτε
τρόπο διάθεσης ειδών που θα φέρουν τα λογότυπα και άλλα
χαρακτηριστικά της παραγωγής του παιχνιδιού και (γ) διασκευής
– προσαρμογής του παιχνιδιού σε οποιοδήποτε οτικοακουστικό
μέσο.

26/8/2008-26/8/2013

Υπό (α) αντικείμενο, ποσοστό 65% για την Εταιρία και
ποσοστό 35% για την αντισυμβαλλόμενή της επί του
συνόλου των ακαθάριστων και πράγματι εισπραχθέντων
συνδρομών, που θα εισπράξει η Εταιρία, ενώ για τα
ανωτέρω υπό (β) και (γ) αντικείμενα, ποσοστό 50% επί
των καθαρών κερδών από τις σχετικές εκμεταλλεύσεις.

18/10/2008-31/12/2009 *

Ποσοστό, κυμαινόμενο από 30% έως 50% ανάλογα με
τον ειδικότερο τρόπο, τον τόπο της διάθεσης των έργων
και τον υλικό φορέα αυτών, επί των μικτών εσόδων.

1/7/2008-30/6/2010

Ελάχιστο εγγυημένο έσοδο πωλήσεων από 4.800 χιλ. €

1/7/2007-30/6/2011

Ποσοστό, κυμαινόμενο από 30% έως 50% ανάλογα με
τον ειδικότερο τρόπο της διάθεσης των έργων και τον
υλικό φορέα αυτών, επί των μικτών εσόδων.

WARNER BROS
ENTERTAINMENT UK LTD

Village Roadshow Διανομείς
Ταινιών Α.Ε.

Αποκλειστικό δικαίωμα διανομής των οριζόμενων στη σύμβαση
οπτικοακουστικών έργων, για την Ελλάδα και την Κύπρο
Αποκλειστικό δικαίωμα (υπο)διανομής, καθώς και σχετικά
δικαιώματα εκμετάλλευσης, των οριζόμενων στη σύμβαση
οπτικοακουστικών έργων, τόσο αυτών των οποίων έχει ήδη το
δικαίωμα διανομής ή και εκμετάλλευσης, όσο και αυτών που θα
αποκτήσει, για την Ελλάδα και την Κύπρο.

PARAMOUNT HOME
ENTERTAINMENT GLOBAL BV

Άδεια διανομής πολυμορφικών ψηφιακών δίσκων DVD και Bluray των τίτλων «Paramount New Theatrical Release»,
«DreamWorks Animation New Theatrical Release», «Paramount
Catalogue», «DreamWorks Animation Catalogue», «Blu-ray New
Release», «Blu-ray Catalogue» στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Walt Disney Company Ltd

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - STAR
CHANNEL

H δημόσια προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες όλων των
ταινιών που έχει η Disney, καθώς και όλων των ταινιών των
Touchtone, Miramax ή και όλων των θυγατρικών επιχειρήσεων. 1/10/2008-30/9/2009**
Η διάρκεια παραχώρησης των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων αρχίζει την
πρώτη ημέρα διαθεσιμότητας κάθε
ταινίας και λήγει με την τελευταία
προβολή της κάθε ταινίας ή με την
Δικαίωμα προβολής στο κανάλι 257 κινηματογραφικών ταινιών πάροδο της προθεσμίας προβολής της
(ημερομηνία υπογραφής συμβολαίων 30/4/2007)
τελευταίας ταινίας,

Χορήγηση της μη αποκλειστικής άδειας μηχανικής
αναπαραγωγής της μουσικής του ελληνικού και ξένου μουσικού
ΑΕΠΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ρεπερτορίου που εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ στην Ελλάδα, σε υλικούς
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
φορείς ήχου και εικόνας–βιντεοκασέτες (VHS) και ψηφιακούς
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε
δίσκους (DVDs, VCDs).
Αορίστου χρόνου

9% επί των μικτών εισπράξεων της Audio Visual

10.000
Η Audio visual καταβάλλει στην ΑΕΠΙ για κάθε
πωληθέντα εντός Ελλάδος / εξαχθέντα εκτός Ελλάδος
από αυτήν φορέα (VHS, DVD–video) ποσοστό 6% επί
της συμφωνηθείσας τιμής.

Πηγή: Νομικός έλεγχος
(*) Ήδη συζητούνται οι όροι του συμβολαίου της περιόδου 1.1.2010 έως 31.12.2010.
(**)Ήδη αναμένεται η ανανέωση του συμβολαίου για ένα ακόμα έτος.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά, κατά την κρίση της Εταιρίας, οι σημαντικότερες συμβάσεις
παραχώρησης δικαιώματος διανομής DVD μέσω εφημερίδων, της AUDIO VISUAL (άνω του ποσού των 1.000 χιλ. €):
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ DVD ΜΕΣΩ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Συμβαλλόμενος
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
VETO MEΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αντικείμενο
Διάθεση 45 κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών στο
αναγνωστικό κοινό μέσω της εφημερίδας “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ”
Διάθεση 10 κινηματογραφικών ταινιών στο αναγνωστικό
κοινό μέσω της εφημερίδας “VETO”

Αμοιβή της Audio Visual για την
παραχώρηση των dvd (σε χιλ. €)
5.198 χιλ. € (ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή για
συγκεκριμένο αριθμό dvds)

Διάρκεια
21/11/200830/11/2009
11/11/200931/12/2010

1.050 χιλ. € (ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή )

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Επίσης, υφίσταται η από 20.3.2009 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που καταρτίστηκε μεταξύ της εταιρείας «MARFIN
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» ως εκμισθώτριας, της Audio Visual ως μισθώτριας και ως εγγυητών των Ι. Βαρδινογιάννη
και Ν. Βαρδινογιάννη, συμφωνήθηκε η εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση Κοντό ή Λεύκα του δήμου
Παλλήνης Αττικής, έκτασης 3.541 τ.μ. με την επ’ αυτού τριόροφη οικοδομή με υπόγειο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για
δεκαπέντε χρόνια και το τίμημα αγοράς έχει ύψος 3.900.000 €. Το υπόλοιπο αυτής της σύμβασης την 30/9/2009 ανήλθε στο
ποσό των 3.781.792,15 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται συνοπτικά, κατά την κρίση της Εταιρίας, οι σημαντικότερες συμβάσεις μίσθωσης
της Εταιρίας:

Ημερομηνία

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ AUDIOVISUAL
Μηνιαίο μίσθωμα
Είδος Σύμβασης
Διάρκεια
(σε χιλ. €)

Αντισυμβαλλόμενος

Μίσθωση συνολικά 3.423,89 τμ κτιρίου
επί της οδού Πάρνωνος 3 στο Μαρούσι,
για να χρησιμοποιηθούν ως κεντρικά
21/5/2007 γραφεία

1/6/200730/6/2019
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ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Μίσθωση μιάς ισόγειας αποθήκης 400 τμ
13/6/1997 στο 3ο χλμ λεωφόρου Αθηνών - Σπατών

Αόριστη

2

οικογένεια Μπαφίτη

1/8/200831/7/2020

3

AVENTURINE AE

Μίσθωση γραφείων 195 τμ στη λεωφ.
24/9/2008 Κηφισίας 296 & Ναυρίνου 40, Χαλάνδρι

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Τέλος, υφίσταται το από 23.3.2004 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία
«Β.Μ.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ» και της
Εταιρίας, με το οποίο η δεύτερη εκμίσθωσε στην πρώτη για χρονικό διάστημα 12 ετών, δηλαδή από 1.4.2004 έως
31.3.2016, ένα βιομηχανικό κτίριο, επιφάνειας 2.000 τ.μ. περίπου, αντί μηνιαίου μισθώματος 9.652,27 €, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί ως εργαστήριο παραγωγής DVD.
3.9.4

Εγγυητικές επιστολές

Ακολούθως παρατίθενται οι εγγυητικές επιστολές που έχει παράσχει η Audio Visual:
-Η με αριθμό 100/701520-8/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της
θυγατρικής εταιρίας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «ΑΣΠΙΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ποσού 619.500
€, λήξεως 25.9.2010, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 168/2002 Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.
-Η με αριθμό 100/636246-0/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της
θυγατρικής εταιρίας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1» και το διακριτικό τίτλο «HERALD GREECE 1 A.E.», ως διαδόχου στη μισθωτική σχέση της εταιρείας
«REDS A.E.», ποσού 1.681.430,08 €, λήξεως 12.9.2010, σε εκπλήρωση των όρων του από 27.6.2003 ιδιωτικού
συμφωνητικού μίσθωσης, μεταξύ της εταιρείας «REDS A.E.» και της εταιρείας «ΣΤΕΡ ΣΕΝΤΣΟΥΡΙ ΣΙΝΕΜΑΣ ΓΚΡΙΣ Α.Ε.»,
της οποίας διάδοχος είναι σήμερα η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», όπως η ως άνω σύμβαση
τροποποιήθηκε με την από 28.12.2007 τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης.
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-Η με αριθμό 100/181186-0/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «HERALD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1», ως
διαδόχου στη μισθωτική σχέση της εταιρείας «REDS A.E.», ποσού 367.246,20 €, λήξεως 30.7.2010, σε εκπλήρωση των
όρων των όρων του από 10.8.2001 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της «REDS A.E και της «ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», της οποίας διάδοχος είναι σήμερα η «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.».
-Η με αριθμό 100/703026-6/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «KLEPIERRE ΛΑΡΙΣΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ε.Π.Ε.» (πρώην «LEG II ΛΑΡΙΣΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ»), ποσού
494.399,70 €, λήξεως 31.7.2010, σύμφωνα με τους όρους του από 8.4.2002 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
-Η με αριθμό 100/651010-8/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της ε «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.» και προς την «ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε.», ποσού 49.288,62 €, λήξεως 28.2.2010, σύμφωνα με τους όρους της από
11.7.2002 συμβάσεως μισθώσεως.
-Η με αριθμό 1003495213/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε.», ποσού 1.817.820,18 €, λήξεως 28.2.2010, σύμφωνα με τους όρους της
από 31.1.2001 συμβάσεως μισθώσεως, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
- Η με αριθμό 100710686-6 εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.» και προς την «ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε.», ποσού 3.600.000 €, λήξεως 28.2.2010, σύμφωνα με τους όρους της από
31.1.2001 συμβάσεως μισθώσεως, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
-Η με αριθμό 100/813927/Γ εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «HERALD ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1», ως διαδόχου στη
μισθωτική σχέση της εταιρίας «REDS A.E.», ποσού 244.830,80 €, λήξεως 15.3.2010, σε εκπλήρωση των όρων του από
10.8.2001 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της εταιρείας «REDS A.E και της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», της οποίας διάδοχος είναι σήμερα η «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.».
-Η με αριθμό 6331519832 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της Audio Visual και προς την
«PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT», ποσού 2.500.000 €, λήξεως 30/3/2012, για την ακριβή τήρηση των όρων του
από 19.3.2009 συμφωνητικού διανομής dvd.
-Η με αριθμό LD0608900013 εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Τραπέζης Αττικής Α.Ε., υπέρ της εταιρείας «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», και προς την «KLEPIERRE FONCIERE ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως διαδόχου
της εταιρείας «CARREFOUR MARINOPOULOS S.A.» και αυτής ως διαδόχου της εταιρείας «EKATH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.», ποσού 898.052,34 €, λήξεως 31.1.2011, σύμφωνα με τους όρους του από 2.12.1999 ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
-Η με αριθμό 2020227524 εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, υπέρ της «ΣΤΕΡ
ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.» και προς την «CITIGATE Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», ποσού 720.000 €, αορίστου διάρκειας, σε εκπλήρωση των όρων του από 2.8.2004 ιδιωτικού
συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
-Η με αριθμό LO78/909777 εγγυητική επιστολή της Εταιρίας, εκδόσεως «EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.», υπέρ της
εταιρίας «PROOPTIKI ENTERTAINMENT D.O.O.» και προς την Τράπεζα «EFG EUROBANK BELGRADE», η οποία είχε
εγγυηθεί προς την «EFG NEW EUROPE FUNDING B.V.», ποσού 198.000 €, λήξεως 10.8.2010, για την ακριβή τήρηση των
όρων της από 18.4.2007 συμβάσεως χορηγήσεως πιστώσεως και των μετέπειτα ανανεώσεών της, που υπεγράφη μεταξύ
της «PROOPTIKI ENTERTAINMENT D.O.O.» και της «EFG NEW EUROPE FUNDING B.V.».

3.9.4.1

Συμβάσεις On Productions AE

Σύμφωνα με την Εταιρία, η θυγατρική εταιρία On Productions ΑΕ έχει υπογράψει τις κάτωθι σημαντικότερες συμβάσεις:
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ON PRODUCTIONS
Είδος Σύμβασης
Διάρκεια
Ποσό (σε χιλ. €)
Αντισυμβαλλόμενος
Αλληλόχρεος
Αόριστη
2.348 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.100
NOVABANK
15/10/2007EFG EUROBANK
17/3/2006 Κοινό ομολογιακό δάνειο
15/7/2011
1.000
ERGASIAS
EFG EUROBANK
13/10/2006
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.200
ERGASIAS

Ημερομηνία
7/1/1997
30/11/2005

15/1/2007

16/3/2007 Κοινό ομολογιακό δάνειο

Αλληλόχρεος

20/12/2007

Αλληλόχρεος

29/5/2008

Αλληλόχρεος

Audio Visual

Audio Visual
1) Audio Visual και 2)
Αόριστη
1.500
ALPHA BANK
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
22/9/2008EFG EUROBANK
1) Audio Visual και 2)
20/3/2014
1.000
ERGASIAS
Νικόλαος Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual, 2) Νικόλαος
MARFIN EGNATIA
Βαρδινογιάννης και 3)
Αόριστη
2.000
BANK
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual και 2)
Αόριστη
7.500
PROBANK
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual και 2)
έως 30/6/2010
4.000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ON PRODUCTIONS

Αλληλόχρεος

10/7/2007

Εγγυητής
Αναστασία Βαρδινογιάννη
Audio Visual

19/9/2008 Παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς "4"
Παραγωγή της τηλεοπτικής σειράς
29/4/2009
"Μίλα μου βρώμικα"
Υπομίσθωση συνολικά 593,01 τμ
κτιρίου επί της οδού Πάρνωνος 3 στο
Μαρούσι, για να χρησιμοποιηθούν
21/5/2007 ως κεντρικά γραφεία
Factoring (σύμβαση πρακτορείας
30/11/2005 επιχειρηματικών απαιτήσεων)

140,8 * 20 επεισόδια

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

135 * 28 επεισόδια
μηνιάιο μίσθωμα
13.733,25 € για το 1ο
έτος
1/7/2007- αναπροσαρμοζόμενο
30/6/2019 ετησίως κατά 5%

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Αόριστη 11.700 (ανώτατο όριο)

NOVABANK

1) Audio Visual και 2)
Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Πηγή: Νομικός έλεγχος

3.9.4.2

Συμβάσεις Ster Cinemas ΑΕ

Σύμφωνα με την Εταιρία, η θυγατρική εταιρία Ster Cinemas ΑΕ έχει υπογράψει τις κάτωθι
χρηματοοικονομικές συμβάσεις και συμβάσεις μίσθωσης:

σημαντικότερες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ STER CINEMAS
Είδος Σύμβασης
Διάρκεια
Ποσό (σε χιλ. €)
Αντισυμβαλλόμενος
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
(εκπρόσωπος 6
27/12/2006 Κοινό ομολογιακό δάνειο
30/11/2015
17.900
ομολογιούχων)

Ημερομηνία

15/3/2007

Αλληλόχρεος

19/5/2004

Αλληλόχρεος

29/11/2007

Αλληλόχρεος*

29/12/2008 Κοινό ομολογιακό δάνειο

Εγγυητής
1) Audio Visual, 2) Νικόλαος
Βαρδινογιάννης και 3)
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual και 2)
Αόριστη
1.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual, 2) Νικόλαος
MARFIN EGNATIA
Βαρδινογιάννης και 3)
Αόριστη
1.000
BANK
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual και 2)
Αόριστη
2.000
PROBANK
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual, 2) Νικόλαος
Βαρδινογιάννης, 3) Ιωάννης
Βαρδινογιάννης και
Πενταετές
1.650 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4)Αναστασία Βαρδινογιάννη
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ STER CINEMAS

Μίσθωση χώρων στο ψυχαγωγικό
10/8/2001 κέντρο "VESO MARE" στην Πάτρα
8/4/2002 Μίσθωμα ακινήτου & εξοπλισμού
Υπομίσθωση συνολικά 459,49 τμ
κτιρίου επί της οδού Πάρνωνος 3 στο
Μαρούσι, για να χρησιμοποιηθούν
21/5/2007 ως κεντρικά γραφεία

10/8/2028 (βλ. κατωτέρω πίνακα)
2031 (βλ. κατωτέρω πίνακα)

1/7/200730/6/2019 (βλ. κατωτέρω πίνακα)

REDS AE
LEG II ΛΑΡΙΣΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ

Audio Visual

ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Πηγή: Νομικός έλεγχος
(*) Σημειώνεται ότι για την εξασφάλιση της ίδιας σύμβασης την ίδια ως άνω ημερομηνία, 29.11.2007, η Ster Cinemas ΑΕ με «σύμβαση
παροχής ενεχύρου επί καταθέσεως σε ασφάλεια πιστώσεως» συνέστησε και παραχώρησε στην τράπεζα, που ρητά αποδέχτηκε,

ΑΜΚ Audio Visual_έκδοση 2η_23/9/2020

66

δικαίωμα ενεχύρου, λογαριασμού χρηματικής κατάθεσης που τηρεί στην τράπεζα για το σύνολο αυτής καθώς και επί όλων των
δικαιωμάτων που απορρέουν από την απαίτησή του και εκχωρεί στην τράπεζα κάθε απαίτησή του από τούτη την κατάθεση. Το ενέχυρο
αυτό θα παραμείνει στα χέρια της τράπεζας μέχρι να εισπραχθεί από αυτή κάθε απαίτησή της και μέχρι τότε η εταιρία δεν δικαιούται να
ενεργεί οποιαδήποτε ανάληψη από αυτή την κατάθεση, ώστε και οι τόκοι που αντιστοιχούν στην ενεχυραζόμενη κατάθεση θα
παραμένουν στην τράπεζα, προσαυξάνοντες το ποσό της κατάθεσης, ενώ το ενέχυρο θα επεκτείνεται αυτόματα και επ’ αυτών.

Σχετικά με το κοινό ομολογιακό δάνειο του ανωτέρω πίνακα ύψους 17.900 χιλ. € σημειώνεται ότι έχει ανελήφθη η
υποχρέωση εκ μέρους της Ster Cinemas ΑΕ η τήρηση των κατωτέρω αριθμοδεικτών :
α) Σύνολο Υποχρεώσεων /Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων < ή = του 4
β) EBITDA / (Xρεωστικοί – Πιστωτικοί Τόκοι ) > ή = του 2 για το 2006, του 3 για το 2007 και του 4 για τα 2008-2012
γ) Σύνολο υποχρεώσεων / ΕBITDA < ή = του 9 για το 2006 και του 7 για τα 2007-2012
Η Ster Cinemas ΑΕ καθόλα τα έτη διάρκειας του Δανείου υπέβαλε τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης
περιέχοντα τους κατ ΄ έτος επιτευχθέντες δείκτες .
Παράλληλα, με την από 30/9/2009 τροποποίηση των όρων αποπληρωμής του εν λόγω δανείου όσο αφορά την χρονική
μετάθεση και την αναπροσαρμογή των δόσεων, καθώς και λόγω παρουσιασθείσης αποκλίσεως των ανωτέρω δεικτών για
την χρήση 2008 και την χρήση 2007, η Ster Cinemas ΑΕ αιτήθηκε προς τις τράπεζες οι δείκτες β και γ να
αναπροσαρμοσθούν για τα επόμενα έτη ως εξης:
Για τον υπό α δείκτη

2009-2010
< ή = 4,5

2011
4,0

2012
4,0

2013 -14
3,5

Για τον υπό β δείκτη

> ή = 1,5

2,0

2,5

3,0

Για τον υπό γ δείκτη

< ή = του 13,0

12,0

11,0

10,0

Η απάντηση επί του ως άνω αιτήματος της Ster Cinemas ΑΕ είναι σε εκκρεμότητα, καθόσον ως προκύπτει από το από
17/9/2009 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων δεν της έχει κοινοποιηθεί η απόφαση
όλων των κοινοπρακτουσών Τραπεζών ώστε να αποτελέσει αντικείμενο νέας τροποποίησης. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω
αποκλίσεις δεν απετέλεσαν αιτία καταγγελίας του εν λόγω δανείου το οποίο εξυπηρετείται κανονικά.

Συνολικά, τα καταβαλλόμενα μηνιαία μισθώματα από τις σημαντικότερες μισθώσεις που έχει καταρτίσει η Ster Cinemas ΑΕ
και ισχύουν μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:
(σε €)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΘΑΡΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

6.224,40

224,08

6.448,48

2.203,48

63.411,18

ΠΑΤΡΑ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 17 - ΠΑΤΡΑ

61.207,70

ΛΑΡΙΣΑ

3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ

54.987,96

10.447,71

65.435,67

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Σύμφωνα με την Εταιρία, η Ster Cinemas ΑΕ έχει συνάψει τις κάτωθι σημαντικότερες συμβάσεις με εταιρίες οι οποίες θα
διαφημίζονται στους πολυκινηματογράφους της:
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Ποσό
Διαφημιζόμενος
Διάρκεια
(σε χιλ. €)
67,50% επί ποσού
Odeon Cinemas A.E. & VODAFONE15.5.2009250 χιλ. € για κάθε
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
14.5.2011
έτος
€ 4 χιλ. ή € 1,9 χιλ.
ανά περίπτωση, ανά
αίθουσα για κάθε
ημερολογιακό
Coca - Cola Ελληνική Εταιρία
1.12.2009δωδεκάμηνο
Εμφιαλώσεως Α.Ε.
30.11.2012
λειτουργίας

Σχόλια
Ημερ. υπογραφής
συμφ/κού: 22.01.2009

Ημερ. υπογραφής
συμφ/κού: 23.11.2009

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Επίσης, την 1.5.2009 καταρτίστηκε μεταξύ της Ster Cinemas ΑΕ και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε./MEGA PLACE A.E.» ιδιωτικό συμφωνητικό συμμετοχής σε σύστημα δικαιοπαροχής
(franchise). Στο πλαίσιο της σύμβασης παρασχέθηκε η δυνατότητα στο δικαιοδόχο με την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου
επιχειρηματία να εγκαταστήσει και να εκμεταλλεύεται επιχείρηση κινηματογραφικής/-ών αίθουσας/-ών χρησιμοποιώντας το
σήμα της δικαιοπαρόχου και όλες τις υπηρεσίες του πακέτου franchise. Για τις υπηρεσίες και παροχές που αναλαμβάνει να
προσφέρει στο δικαιοδόχο η εταιρία ο δικαιοδόχος κατέβαλε εφάπαξ ποσό 10.000 ευρώ ανά αίθουσα για την είσοδο στο
σύστημα franchise. Η ανωτέρω σύμβαση τροποποιήθηκε δυνάμει του από 28.05.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού στην οποία
αναπροσαρμόστηκε το δικαίωμα εισόδου του δικαιοδόχου.
Τέλος, σύμφωνα με την Εταιρία, η Ster Cinemas ΑΕ έχει υπογράψει τις κάτωθι σημαντικότερες συμβάσεις χρηματοδοτικής
μίσθωσης:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ STER CINEMAS AE
Συνολικό
Ποσό (σε
Ημερομηνία
Λήξη
χιλ. €)
Εταιρία
Εγγυητής

21/7/2003

15/6/2010

1.929

8/10/2004

25/2/2010

4.431

1/8/2002 24/12/2012

3.863

ΑΛΦΑ LEASING
ΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
LEASING ΑΕ
ASPIS LEASING
ΑΕ

1) Audio Visual και 2)
Νικόλαος
Βαρδινογιάννης
1) Audio Visual και 2)
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Τα υπόλοιπα από τις ανωτέρω σημαντικότερες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Ster Cinemas ΑΕ την 30.9.2009
είναι τα ακόλουθα:
(σε χιλ. €)
STER CINEMAS AE
ASPIS ΒΑΝΚ
ALPHA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύνολο

30.09.2009
1.196
123
1.329
2.648

Πηγή: Νομικός έλεγχος
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3.9.4.3

Συμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Σύμφωνα με την Εταιρία,
η θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ έχει υπογράψει τις κάτωθι
σημαντικότερες χρηματοοικονομικές συμβάσεις και συμβάσεις μίσθωσης:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Είδος Σύμβασης
Διάρκεια
Ποσό (σε χιλ. €)
Αντισυμβαλλόμενος
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.200
NOVABANK
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.000
FBB
Αλληλόχρεος
Αόριστη
1.000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Μίσθωση έκτασης 20 στρεμμάτων
176.082 ετησίως +1%
1) Δήμος Αγ. Ι. Ρέντη, 2)
10/10/2000 στον Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη
9/10/2018 ετήσιου τζίρου του Allou
ΕΥ ΖΗΝ ΠΑΡΚΟ ΑΕ

Ημερομηνία
23/12/2005
25/10/2006
13/3/2008
2/4/2008

Μίσθωση 2 οικοπέδων συνολικής
έκτασης 6.022,2 τμ στον Δήμο Αγ. Ι.
15/6/2001 Ρέντη
Μίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης
29/6/2001 2.002,56 τμ στον Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη
Μίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης
30/6/2001 6.300 τμ στον Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη
Μίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης
7/1/2002 9.000 τμ στον Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη
Μίσθωση οικοδομής αποτελούμενη
από ισόγειο, όροφο εμβαδού 4.400
τ.μ., μετά γραφείων και λοιπών
βοηθητικών χώρων και πρώτο υπέρ
το ισόγειο όροφο εμβαδού 2.200 τ.μ.
μετά βοηθητικών χώρων, μετά του
οικοπέδου της έκτασης 8.000 και
πλέον τ.μ., στην περιοχή του Δήμου
15/11/2001 Αγ. Ι. Ρέντη
Μίσθωση ακινήτου κείμενο στην οδό
Αγίας Άννης, αρ. 59α Δήμου Αγ. Ι.
Ρέντη, το οποίο αποτελείται από
16/1/2002 εδαφική έκταση 9.713,64 τ.μ.
Μίσθωσης οικοπέδου-ακάλυπτου
χώρου εμβαδού 2.184,95 τ.μ.,
περίπου κείμενο επί της οδού Αγίας
1/4/2003 Άννης, αρ. 59 Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη

1/3/20071/3/2023

47.138 € μηνιαίως

8.937 € μηνιαίως

1/1/200231/12/2013

44.878 € μηνιαίως

Πυργιώτης Στ.

1/2/200231/1/2014

25.633 € μηνιαίως

"Αδελφοί Τρίπου & Λ.
κατσούρης ΑΕ"

Αόριστη

2.979 € μηνιαίως
11.915 € μηνιαίως

Audio Visual
Audio Visual

ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
Πυργιώτης Στ. & Θεοδ.
Αηδονόπουλος
Πυργιώτης Στ. & Θεοδ.
Αηδονόπουλος
Πυργιώτης Στ. & Θεοδ.
Αηδονόπουλος

Αόριστη
1/7/200130/6/2010
1/1/200231/12/2010

Εγγυητής
Audio Visual

Θεοδ. Αηδονόπουλος
Θεοδ. Αηδονόπουλος
Θεοδ. Αηδονόπουλος &
Αλεξ. Αηδονόπουλος

Θεοδ. Αηδονόπουλος

6.201 € μηνιαίως Χρ. Χαλδαίου

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Επίσης, σύμφωνα με την Εταιρία, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ έχει υπογράψει τις κάτωθι σημαντικότερες
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Ημερομηνία

Συνολικό Ποσό
(σε χιλ. €)

Λήξη

26/5/2006

24/12/2011

11/6/2008

15/12/2014

Εταιρία

ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ &
710 ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING ΑΕ

4.916

ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ

Εγγυητής
Αλεξ. Αηδονόπουλος &
Δημ. Κοντογιάννης
Audiovisual, Φλ.
Αηδονόπουλος, Αλεξ.
Αηδονόπουλος & Δημ.
Κοντογιάννης

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Τα υπόλοιπα από τις σημαντικότερες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ την
30.9.2009 είναι τα ακόλουθα:
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(σε χιλ. €)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Αττικής
Πειραιώς
FFB
ETE
Πανελλήνια
Σύνολο

30.09.2009
302,18
564,41
666,10
4.193,71
792,03
6.518,43

Πηγή: Νομικός έλεγχος

Τέλος, υφίσταται το από 23.12.2009 ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης, μεταξύ αφενός της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία «MAGIC FOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». Το ανωτέρω συμφωνητικό αναφέρεται σε παραχωρούμενους χώρους που βρίσκονται μέσα στο χώρο του
πάρκου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία καταστημάτων αναψυκτηρίων και περιπτέρων. Το μηνιαίο
αντάλλαγμα παραχώρησης ανέρχεται για τα έτη 2010 έως 2012 σε 12,50% πλέον ΦΠΑ, και για τα έτη 2013 έως 2018 σε
13% πλέον ΦΠΑ επί των πωλήσεων λιανικής και χονδρικής, που πραγματοποίησε η δεύτερη στον παραχωρούμενο χώρο
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής χρήσεως. Ουσιώδης όρος της συμβάσεως είναι επίσης ότι η δεύτερη
συμβαλλόμενη συμμετέχει στις διαφημιστικές δαπάνες της πρώτης, καταβάλλοντας, για το έτος 2010 το ποσό των 23 χιλ. €,
για τα έτη 2010 έως 2015 το ποσό των 50 χιλ. € ετησίως, και για τα έτη 2016 έως 2018 (2020) το ποσό των 60 χιλ. €
ετησίως. Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται σε εννέα έτη, αρχίζει δε από την 01.01.2010 και λήγει στις
31.12.2018.
Σημειώνεται ότι τηρούνται οι όροι των δανειακών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις του Ομίλου της Audio
Visual.
3.10

Επενδύσεις

3.10.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2006-2008 και Περιόδου 1/1-30/9/2009
Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος της Audio Visual στην τριιετία 2006–2008 και της περιόδου 1.1-30.9.2009 σε
πάγια στοιχεία (ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς), παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα:
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(σε χιλ. €)
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Α. Ενσώματα Πάγια
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α)
Β. Ακίνητα για Επενδυτικούς Σκοπούς
Γήπεδα – Οικόπεδα για Επενδυτικούς Σκοπούς
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις για Επενδυτικούς
Σκοπούς
Σύνολο Ακινήτων για Επενδυτικούς Σκοπούς (Β)
Γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα Τ αινιών
Λογισμικά Προγράμματα
Υπεραξία
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων (Γ)
Σύνολο (Α+Β+Γ)

2006

2007

1.130.9.2009

2008

ΣΥΝΟΛΟ

0
20.131
16.434
262
5.682
42.509

16
8.422
1.252
37
1.791
11.517

0
8.971
7.704
0
2.019
18.694

44

193

249

0

0

0

24

24

44

193

249

24

510

20.619
754
10.218
31.590
74.144

16.242
405
0
16.647
28.357

12.448
20
0
12.468
31.412

6.844
53
0
6.896
13.338

56.153
1.232
10.218
67.602
147.251

660
4.422
882
72
382
6.417

676
41.946
26.271
371
9.874
79.139
486

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την τριετία 2006-2008 και επισκοπημένα για την περίοδο
1.1-30.9.2009.

Ο Όμιλος της Audio Visual, εξετάζοντας τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά, ακολουθεί χρηματοοικονομικές
επιλογές πώλησης και επαναμίσθωσης (Sale and Leaseback) ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του,
εκμεταλλευόμενος τα περιουσιακά του στοιχεία. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών επιλογών απεικονίζεται
στην μεταβολή τόσο των ενσώματων όσο και των ασώματων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Το οικονομικό
αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκάστοτε πώληση και επαναμίσθωση (Sale and Leaseback) ανά χρήση, αναγνωρίζεται
στα έσοδα επόμενων χρήσεων των μεταβατικών λογαριασμών του παθητικού.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ανά χρήση οι πωλήσεις και επαναμισθώσεις (Sale and Leaseback) του
Ομίλου, καθώς και το οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει:
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Sale & Leaseback Ομίλου (σε €)

Εταιρεία

Χρήση πώλησης

Αντικείμενο
πώλησης

Audio Visual AE

2006

Ster Cinemas AE

2006

Δικαιώματα
Ταινιών - Άυλα
Έπιπλα &
Εξοπλισμός

ΕΨΠ ΑΕ

2006

Audio Visual AE

Αξία πώλησης

Αναπόσβεστη
αξία κατά την
πώληση

Κέρδος ή ζημιά που
μεταφέρθηκε αρχικά
στους μεταβατικούς
λογαριασμούς του
παθητικού

2.980.726,77

2.980.726,77

0,00

1.528.260,74

1.461.705,13

66.555,61

Μηχανήματα

1.495.984,93

1.495.984,93

0,00

2007

Δικαιώματα
Ταινιών - Άυλα

4.455.535,08

4.455.535,08

0,00

Audio Visual AE

2008

Δικαιώματα
Ταινιών - Άυλα

2.580.939,12

2.580.939,12

0,00

Audio Visual AE

2009

Δικαιώματα
Ταινιών - Άυλα

2.050.190,68

2.050.190,68

0,00

Audio Visual AE

2009

Οικόπεδο & Κτίριο
Παλλήνης

3.900.000,00

2.410.360,00

1.489.640,00

Σύνολο

18.991.637,32

17.435.441,71

1.556.195,61

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία , ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .

Κατωτέρω παρατίθεται σχολιασμός των επενδύσεων ανά χρήση:
Χρήση 2006
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, οι προσθήκες σε πάγια στοιχεία για το έτος 2006 αποκλίνουν από τα συνήθη ιστορικά
επίπεδα του Ομίλου, απόρροια της ενοποίησης με την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2006.
Περαιτέρω, κατά τη χρήση 2006, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 74.144 χιλ. το
οποίο αναλύεται ως εξής:
• Ποσό € 20.131 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα σε: α) διαμόρφωση
κτιριακών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρίας στο κτίριο του Αμαρουσίου και κατασκευή κτιρίου αποθήκης με leasing στο
Κορωπί και β) προσθήκες κτιριακών εγκαταστάσεων στους πολυκινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας STER CINEMAS
ΑΕ. Στο σύνολο των εν λόγω προσθηκών του ομίλου της Audio Visual ήτοι € 20.131 χιλ. περιλαμβάνεται και ποσό € 15.215
χιλ που αφορά σε προσθήκες που προέρχονται από την θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. η οποία
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με ολική ενοποίηση για το διάστημα 17.10 - 31.12.2006.
• Ποσό € 16.434 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις ομίλου της Audio Visual σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και
ειδικότερα σε μηχανήματα προβολής κινηματογραφικών ταινιών και επεξεργασίας ήχου. Στο σύνολο των εν λόγω
προσθηκών του ομίλου της Audio Visual ήτοι € 16.433 χιλ. περιλαμβάνεται και ποσό € 15.889 χιλ που αφορά προσθήκες
που προέρχονται από την θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά
με ολική ενοποίηση για το διάστημα 17.10 - 31.12.2006.
• Ποσό € 5.682 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό γενικότερα.
• Ποσό € 20.619 χιλ. αφορούσε στην αγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών και ειδικότερα στην αγορά ταινιών από το
εξωτερικό & εσωτερικό για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
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• Ποσό € 10.218 χιλ. αφορούσε αφενός σε υπεραξία που προέκυψε από τη συγχώνευση με την εταιρία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Α.Ε.», μετά την απαλοιφή της συμμετοχής με την αναλογία στα ίδια κεφάλαια της απορροφώμενης ύψους € 9.763 χιλ. και
αφετέρου, σε υπεραξία από ενοποίηση ύψους € 455 χιλ. που αφορούσε στα «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε» που
σχηματίστηκε λόγω του γεγονότος ότι από τις 17/10/2006 η θυγατρική εταιρία «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε»
ενσωματώθηκε στον Όμιλο με ολική ενοποίηση και έχει απαλοιφθεί η αξία της συμμετοχής της με την αναλογία της μητρικής
στα ίδια κεφάλαια της.
Χρήση 2007
Κατά τη χρήση 2007, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 28.357 χιλ. το οποίο
αναλύεται ως εξής:
• Ποσό € 8.422 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα, σε προσθήκες και
βελτιώσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων στο κτίριο στο Μαρούσι, στους πολυκινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας STER
CINEMAS ΑΕ, καθώς και στην θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
• Ποσό € 1.252 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικότερα, σε μηχήματα
επεξεργασίας ήχου και εικόνος, αναπαραγωγής DVD και χρήσης στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων.
• Ποσό € 1.791 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό γενικότερα.
• Ποσό € 16.242 χιλ. αφορούσε στην αγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών και ειδικότερα στην
αγορά 321 ταινιών από το εξωτερικό.
Χρήση 2008
Κατά τη χρήση 2008, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 31.412 χιλ. το οποίο
αναλύεται ως εξής:
• Ποσό € 8.971 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα σε προσθήκες και
βελτιώσεις ποσού € 2,7 εκατ. περίπου των κτιριακών εγκαταστάσεων της μητρικής εταιρείας στα ενοικιαζόμενα γραφεία της
στο Μαρούσι. Επιπρόσθετα ποσό € 5,9 εκατ. αφορούσε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα,
σε μεταφορά υπολοίπων υφιστάμενων συμβάσεων Leasing σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα - για το λόγο αυτό εμφανίζονται
στον πίνακα μεταβολής παγίων ανάλογες μειώσεις στα οικεία κονδύλια.
• Ποσό € 7.704 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικότερα σε προσθήκες
μηχανημάτων επεξεργασίας ήχου, εικόνος και αναπαραγωγής DVD αξίας € 902 χιλ. Επιπλέον όπως και παραπάνω ποσό €
6,7 εκατ. αφορούσε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. και πιο συγκεκριμένα, σε μεταφορά υπολοίπων
υφιστάμενων συμβάσεων Leasing σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα - για το λόγο αυτό εμφανίζονται στον πίνακα μεταβολής
παγίων ανάλογες μειώσεις στα οικεία κονδύλια.
• Ποσό € 2.019 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό γενικότερα.
• Ποσό € 12.448 χιλ. αφορούσε στην αγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ταινιών και ειδικότερα στην αγορά 290 τίτλων από
το εξωτερικό.
Περίοδος 1.1-30.9.2009
Κατωτέρω παρατίθεται σχολιασμός των επενδύσεων του Ομίλου της Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009:
• Ποσό € 882 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικότερα σε προσθήκες
μηχανημάτων επεξεργασίας ήχου και εικόνος και προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
.
• Ποσό € 382 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό και ειδικότερα, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό γενικότερα.
• Ποσό € 6.843 χιλ. αφορούσε κυρίως στην αγορά νέων δικαιωμάτων κινηματογραφικών παραγωγών από την Εταιρία.
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Επιπροσθέτως κατά την περίοδο 2006 – 2008, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους € 12.180 χιλ.
σε συμμετοχές (εξαγορές νέων εταιριών και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου). Εντός του 2006 πραγματοποιήθηκε η
συγχώνευση των εταιριών AUDIO VISUAL και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ, με απορρόφηση της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ από την Εταιρία,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2190/20 και Ν. 2166/1993. Σημειώνεται ότι η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ήταν θυγατρική κατά 85%
της AUDIO VISUAL. Επίσης, η Εταιρία προέβη τον Οκτώβριο του 2006 σε απόκτηση 7.569 μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ήτοι ποσοστό 9% έναντι συνολικού τιμήματος € 2.000.000, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής
της από 42% σε 51%.
Επίσης, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους € 42 χιλ. σε συμμετοχές κατά την περίοδο 1.130.9.2009.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ανάλυση των επενδύσεων σε συμμετοχές που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος
της Audio Visual κατά τις χρήσεις 2006 – 2008 και κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
(σε χιλ. €)

2006

2007

2008

1.1-30.9.2009

ΣΥΝΟΛΟ

Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ON PRODUCTION

0

0

0

0

0

ΒΜΛ ABEE

0

0

0

0

0

POWER MUSIC A.E.

0

0

0

0

0

STER CINEMAS A.E.

0

0

0

0

0

9.858

2.226

0

0

12.084

PROOPTIKI ROMANIA SRL

42

0

0

0

42

PROOPTIKI BULGARIA LTD

10

0

0

0

10

PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO

42

0

0

0

42

2

0

0

0

2

0

80

0

0

80

STER CINEMA DOO BEOGRAD

0

15

0

0

15

STER CINEMAS DOO MONTENEGRO

0

0

1

0

1

EGGWAVE PUBLISING AE

0

0

0

42

0

9.954

2.321

1

42

12.275

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

PROOPTIKI CYPRUS Ltd
Β. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΕ
Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την τριετία 2006-2008 και επισκοπημένα για την περίοδο
1.1-30.9.2009.

Επενδύσεις ανά γεωγραφικό τομέα

Ο Όμιλος δεν παρουσιάζει ανάλυση κατά γεωγραφικό τομέα δεδομένου ότι οι σχετική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα
όρια που τίθενται από το ΔΛΠ το οποίο ίσχυε κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2006, 2007
και 2008 και της περιόδου 1/1-30/09/2009.
Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις

Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει καταρτίσει δεσμευτικές συμφωνίες και δεν έχει αναλάβει καμία
ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.
3.10.2 Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με την
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 29/06/2007
Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ ειδικών επενδυτών με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που έγινε με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της 29/06/2007, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια € 6.720.000,00. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
πραγματοποιήθηκε από την 02α/07/2007 έως την 11η/07/2007 και καλύφθηκε κατά 100%. Η πιστοποίηση της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου έγινε την 11η/07/2007. Εκδόθηκαν 1.400.000 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 με
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τιμή διάθεσης € 4,80 ανά μετοχή και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 23η/07/2007. Τα
αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι την 31η/12/2007 ως ακολούθως :
(σε €)
Περιγραφή χρήσης
Αντληθέντων
κεφαλαίων

Πρόγραμμα
Διάθεσ ης
εγκριθέν
από
την
Τακτική
Γενική
Συνέλευση
της
29 η ς /06/2007
Β΄ εξ άμηνο 2007

Διατεθέντα
κεφάλαια έως
31/12/2007

Αδιάθετο
Υπόλοιπο

Αποπληρωμή
δανειακών
υποχρεώσεων

6.720.000,00

6.720.000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.720.000,00

6.720.000,00

0,00

Στις 31/12/2007 ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας με καταβολή μετρητών.
Ακολούθως παρατίθεται αυτούσια η έκθεση του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Δημήτρη Ντζανάτου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210- 72 53 315).
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (η
Εταιρεία), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό
πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την Έκθεση
Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
που διενεργήθηκε από την 2η.07.2007 έως την 11η.07.2007.
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.
Διαδικασίες:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών υπέρ ειδικών επενδυτών με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία
της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στις σχετικές
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.
Ευρήματα:
α) Το σύνολο του ποσού που εμφανίζονται ως εκταμίευση στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων
Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών υπέρ ειδικών επενδυτών με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων» προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο
που αυτά αναφέρονται.
β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης περιλαμβάνει τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το
κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι
συνεπές με τα αναφερόμενα στις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
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Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή
τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση
ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη
παράγραφο.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των
υποχρεώσεων της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της
κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται
μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η εταιρεία
για την χρήση 1.1 – 31.12.2007 για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 24.03.2008».
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Ντζανάτου
περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο οποίο περιλαμβάνονται κατόπιν
σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3.11

Πληροφορίες για τις Τάσεις – Στόχους και Προοπτικές

Η τρέχουσα οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να περικόψουν τις ψυχαγωγικές δαπάνες και συνεπώς η
ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος έχει μειωθεί. Στο εννεάμηνο του 2009 οι πωλήσεις του
Ομίλου παρουσίασαν κάμψη 12,0%, το EBITDA 28,2% και τα αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €
5,1 εκατ. έναντι κερδών € 1,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2008. Σημαντική επίδραση στην πτωτική πορεία των εσόδων είχε η
κατά 35,3% μείωση των πωλήσεων τηλεοπτικών παραγωγών, τάση η οποία αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα
τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση κατά την χρήση 2009 περιόρισαν τις τηλεοπτικές
παραγωγές.
Το 2010 εκτιμάται ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση θα συνεχίσει να επηρεάζει την ζήτηση υπηρεσιών ψυχαγωγίας, αν
και μεταξύ των υποκλάδων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, δεδομένου ότι εκτός της
αρνητικής επίδρασης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης υφίστανται και ειδικοί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη
ζήτηση των επιμέρους προϊόντων και υπηρεσιών, όπως η εφεύρεση νέων τεχνολογιών διανομής και προβολής ταινιών (π.χ.
πώληση μέσω διαδικτύου, τρισδιάστατη προβολή 3D, νέα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης Blu ray), η παραγωγή και
προώθηση εμπορικά επιτυχημένων ταινιών, η αντιμετώπιση της παράνομης αντιγραφής και πώλησης ταινιών μέσω DVD
και διαδικτύου) κ.α.
Ειδικότερα, η εκμετάλλευση των κινηματογραφικών αιθουσών μέσω της θυγατρικής STER CINEMAS A.E. αναμένεται να
παρουσιάσει θετική τάση, λόγω της προβολής πολύ επιτυχημένων εμπορικά ταινιών που αναμένεται να ωθήσουν ανοδικά
και τη ζήτηση DVD και Blu Ray μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής (video clubs), επηρεάζοντας θετικά τα μεγέθη
της μητρικής Εταιρίας. Εντούτοις, η παράνομη αντιγραφή και διανομή ταινιών (internet και κλεψίτυπα dvd), ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις DVD, εφόσον τα μέτρα καταπολέμησης της «πειρατείας» που λαμβάνονται σε
παγκόσμιο επίπεδο δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με συνέπεια η μητρική Εταιρία να έχει σημαντικά
διαφυγόντα κέρδη.
Αντίθετα λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων διαφημιστικών εσόδων των τηλεοπτικών σταθμών, η
παραγωγή τηλεοπτικών σειρών από τη θυγατρική ΟΝ PRODUCTION A.E. εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει πτωτική τάση.
Τέλος, η θετική ανταπόκριση του κοινού στο ψυχαγωγικό πάρκο Allou Fun Park εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το 2010,
διατηρώντας σε ικανοποιητικό επίπεδο τα μεγέθη της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

3.12
3.12.1

Ακίνητα – Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός
Ακίνητα - Εγκαταστάσεις
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Η AUDIO VISUAL έχει στην κυριότητά της τα κάτωθι ακίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές της
δραστηριότητες, αλλά έχουν επενδυτικό χαρακτήρα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα, εμβαδού 16.091 τ.μ. στην Παιανία Αττικής στη θέση Παλαιοπαναγιά.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 8.260 τ.μ. στην Παιανία Αττικής στη θέση Παπαγγελάκη.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 418 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.628,65 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 470,97 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 954 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.298,03 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.324,50 τ.μ στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.288,99 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 415,11 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 580 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 717,50 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 320 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 320 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 597,50 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 320 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 320 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 871,25 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 510,50 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 392,40 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 392,70 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1193,00 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 847,00 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 776,00 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 786,60 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.543,80 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.298 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 4.050 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.296 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 989,20 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.552,40 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 205,40 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 343,90 τ.μ. στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.
Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 1.949 τ.μ. στη θέση Μπότα - Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

Στην Έκθεση του Νομικού Ελέγχου σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 1879/2.7.2002 πράξη κατάθεσης σχεδιαγράμματος περί
συνένωσης όμορων αγροτεμαχίων ίδιου ιδιοκτήτη, συνενώθηκαν σε ενιαίο ακίνητο έκτασης 10.282 τ.μ. τα ανωτέρω υπ’
αριθ. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 ακίνητα που βρίσκονται στη θέση Τζήμα Κορωπίου. Στα εν λόγω συνενωμένα
ακίνητα, υφίσταται ένα διώροφο κτίριο 4.222,63 τμ σύμφωνα με την με αριθμό 1672/2002 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής. Στο κτίριο αυτό που διαιρείται σε δύο τμήματα λειτουργεί αφενός η θυγατρική εταιρία ΒΜΛ ΑΕ με το
στούντιο αναπαραγωγής και το υποκατάστημα της ημετέρας εταιρίας με χρήση αποθήκης και διακίνησης.
35. Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 8.638 τ.μ., αγορασθέν με βάση το αριθ. 7390/1993 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Γεωργίου Λουκάκη στη θέση Μαρουλάς του δήμου Ρεθύμνου.
36. Αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα εμβαδού 54.960 τ.μ., αγορασθέν με βάση το αριθ. 7390/1993 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Γεωργίου Λουκάκη θέση Μαρουλάς του δήμου Ρεθύμνου.
Επί των ανωτέρω ακινήτων υπάρχουν τα κάτωθι βάρη:
α) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ για ποσό 3.000.000 €, πάνω στα ακίνητα με αριθ.
ως άνω 1-32.
β) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ για ποσό 2.000.000 € πάνω στα ακίνητα με αριθ.
ως άνω 1 – 34.
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γ) Υποθήκη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ για ποσό 9.600.000 €, πάνω στα ακίνητα με αριθ. ως άνω 3 – 34.
Σημειώνεται ότι επενδύσεις σε ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα κατέχονται με σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή την
άντληση υπεραξιών.
Η Εταιρία και κατ’ επέκταση ο Όμιλος έχουν στην κατοχή τους πάγια (οικόπεδα & κτίρια) τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για
τις λειτουργικές δραστηριότητες τους αλλά έχουν επενδυτικό χαρακτήρα. Τα εν λόγω οικόπεδα αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους, όπως ορίζεται από το Δ.Λ.Π. 40. Η μελέτη εκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας την
30/9/2009 διενεργήθηκε από την εκτιμητική εταιρία American Appraisal.
Όσο αφορά στα επενδυτικά κτίρια, έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) η οποία έληξε μέσα στο 9μηνο του
2009 και βρίσκονται στην περιοχή του Κορωπίου. Για τα κτίρια αυτά στην περίοδο 01.01 – 30.09.2009 εισπράχτηκαν
ενοίκια ποσού € 82.520,76 από την εταιρεία ΒΜΛ, τα οποία στον ενοποιημένο ισολογισμό απαλείφθηκαν. Το ποσό για την
αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2008 ήταν € 78.591,16.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα οικόπεδα για επενδυτικούς σκοπούς του Ομίλου την 30.9.2009:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (σε χιλ. €)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ 30.9.2009

60
3.630
8.380
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
Ρέθυμνο
Παιανία
Κορωπί

Σημειώνεται ότι οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου AUDIO VISUAL δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία.
Τόσο η αξία κτήσης των Οικοπέδων – Γηπέδων του Ομίλου κατά την 30.9.2009, όσο και η αναπόσβεστη τους αξία
διαμορφώθηκε στο ποσό των € 785 χιλ., ενώ τόσο η αξία κτήσης των Οικοπέδων – Γηπέδων του Ομίλου για επενδυτικούς
σκοπούς, όσο και η αναπόσβεστη τους αξία διαμορφώθηκε στο ποσό των € 12.070 χιλ.
Η αξία κτήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου κατά την 30.9.2009 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 51.132 χιλ.
και η αναπόσβεστη αξία τους διαμορφώθηκε σε 46.591 χιλ. €, ενώ τόσο η αξία κτήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο
και η αναπόσβεστη τους αξία για επενδυτικούς σκοπούς διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.108 χιλ.
Ακολούθως, αναλύεται η αναπόσβεστη αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου κατά την 30.9.2009 ύψους 46.591
χιλ. €
(σε χιλ. €)

Χρήση κτρίου / κτιριακών εγκαταστάσεων
Γραφεία
Αποθήκες
Κινηματογραφικά Sites
Ψυχαγωγικά Πάρκα
Σύνολο

Αναπόσβεστη
Αξία Κτιριακών
Εγκαταστάσεων
30.09.2009
1.559,80
4.615,50
19.103,23
21.312,35
46.590,89

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

3.12.2 Μηχανήματα-Μηχανολογικός Εξοπλισμός
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Το σύνολο των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου της AUDIO VISUAL συνολικής αξίας
κτήσης 31.672 χιλ. € αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα την 30.9.2009:
(σε χιλ. €)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ
ΑΝΗΚΟΥΝ
AUDIO VISUAL
ON PRODUCTION
AUDIO VISUAL & POWER MUSIC
PRODUCTIONS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
STER CINEMAS
ΒΜΛ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ
30.09.2009
LEASING (ΑΞΙΑ)
326
204
574
0

STUDIO - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ DVD
ΣΥΝΟΛΟ

3.907
8.617
13.123
5.125
31.672

767
6.739
12.469
3.648
23.827

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
(ΑΞΙΑ)
122
574
3.140
1.879
653
1.478
7.845

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

3.12.3 Ασφαλιστικές Καλύψεις
Ο Όμιλος κατά πάγια πολιτική εξασφαλίζει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για την αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και
των αποθεμάτων της. Ειδικότερα, η Εταιρία ασφαλίζει κατά πυρός, σεισμού και συμπληρωματικών κινδύνων τα κτίρια, τον
περιεχόμενο εξοπλισμό, τα αποθέματα και τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει. Επιπλέον, ασφαλίζει με ξεχωριστά κάθε φορά
συμβόλαια τις μεταφορές των εμπορευμάτων της. Η Εταιρία ασφαλίζει το προσωπικό με ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
το οποίο καλύπτει ασφάλεια ζωής, ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικών δαπανών και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. έχει συνάψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει: α) σωματικές
βλάβες/απώλεια ζωής ενός ατόμου στις εγκαταστάσεις του ψυχαγωγικού πάρκου, β) υλικές ζημίες και γ) ομαδικό ατύχημα
ζωής.
Η Διοίκηση του Ομίλου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διαθέτει θα είναι επαρκή σε κάθε
περίπτωση για να καλύψουν πιθανές απώλειες που θα προκύψουν από την επέλευση των κινδύνων. Επίσης αν το επίπεδο
των ασφαλίστρων αυξηθεί τότε ο Όμιλος μπορεί να μην είναι σε θέση να διατηρήσει την κάλυψη που επί του παρόντος είναι
σε ισχύ ή να οδηγηθεί σε πολύ υψηλότερο κόστος προκειμένου να διατηρήσει την υφιστάμενη κάλυψη.
Για συγκεκριμένους κινδύνους, μπορεί να μην διατίθεται επαρκής ασφαλιστική κάλυψη στην αγορά ή αυτή μπορεί να μην
είναι διαθέσιμη με επωφελείς όρους, π.χ. η Εταιρία δεν κρίνει συμφέροντες του όρους κάλυψης των ακόλουθων
ασφαλιστικών κλάδων : ασφάλιση πιστώσεων, απώλεια κερδών, ευθύνη διευθυντών και στελεχών, με συνέπεια να μην
συνάπτει αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να υπόκεινται στον κίνδυνο εάν επέλθουν αυτοί οι κίνδυνοι, να
επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική της κατάσταση.
3.12.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Ο Νομικός Ελεγκτής στην Έκθεση Ελέγχου του αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία περιβαλλοντική πτυχή, που θα μπορούσε
τυχόν να επηρεάσει τη χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων (ακίνητα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) εκ μέρους της
Eταιρίας. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου.
3.13

Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου

Ακολούθως παρατίθεται κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών της Εταιρίας :
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ AUDIO VISUAL
Ποσοστό
δικαιωμάτων
ψήφου που
κατέχει η Audio
Visual

Άμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μαρούσι – Ν. Αττικής

100,00%

-

100,00%

100,00%

STER CINEMAS Α.Ε.

Αθήνα – Ν. Αττικής

66,16%

-

66,16%

66,16%

ΒΜΛ ΑΒΕΕ

Κορωπί –Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00%

51,00%

Μαρούσι – Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00%

51,00%

Βουκουρέστι - Ρουμανία

100,00%

-

100,00%

100,00%

AUDIO VISUAL BULGARIA LTD

Σόφια - Βουλγαρία

100,00%

-

100,00%

100,00%

AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.

Βελιγράδι - Σερβία

100,00%

-

100,00%

100,00%

Λευκωσία – Κύπρος

100,00%

-

100,00%

100,00%

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

51,00%

51,00%

Εταιρεία

Έδρα

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
SC AUDIO VISUAL ROMANIA SRL

AV THEATRICAL LIMITED
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

3.14

Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Εταιρίας η AUDIO VISUAL δε συμμετέχει (κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε
επιχειρήσεις ή σε άλλη Εταιρία οποιασδήποτε μορφής πλην όσων παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της AUDIO VISUAL ως αυτές είχαν την
30/9/2009 :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 30/9/2009 ΤΗΣ AUDIOVISUAL

Εταιρεία

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Έδρα

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.
EGGWAVE PUBLISHING ΑΕ

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

51,00%
-

3,31%

-

3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

51,00% Ολική Ενοποίηση
3,31%
Κόστος κτήσης
3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Oι επωνυμίες των θυγατρικών εταιριών στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Σερβία πρόσφατα άλλαξαν και
πλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:
Παλιά Επωνυμία
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI CYPRUS LTD
PROOPTIKI ROMANIA SRL
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PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.(ισχύει μετά
13.1.2010)

Επίσης, η επωνυμία της εταιρίας POWER MAX ΑΕ στην οποία συμμετέχει έμμεσα η AUDIO VISUAL μέσω της θυγατρικής
εταιρίας POWER MUSIC PRODUCTIONS ΑΕ άλλαξε στις 30.11.2009 και πλέον ονομάζεται «POWER SEVEN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΗΧΟΥ ΑΕ».
Από τις συμμετοχές της AUDIO VISUAL, αυτές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην εκτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου της
AUDIO VISUAL, είναι οι ακόλουθες:

3.14.1 STER CINEMAS Α.Ε.
Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής 30.09.2009
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
AUDIO VISUAL
ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΤΖΕΛΕΝΙΚ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μ.Ε.Π.Ε.
Σύνολο
Μετοχικό κεφάλαιο
Μέλη Δ.Σ.

Αντικείμενο Δραστηριότητας
Σύναψη σημαντικών συμφωνιών με την
Εταιρία
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2008 (σε χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά
Ίδια Κεφάλαια
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα

Πάρνωνος 3, Μαρούσι
2000
€ 7.732.741,15
Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
322.562
82.500

%
66,16%
16,92%

82.500

16,92%

487.562
100,00%
14.309.944,7 € (487.562 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
29,35 € εκάστης)
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Βούλγαρης
Μέλος
Νικόλαος Διαθεσόπουλος
Μέλος & Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Θεοφανόπουλος
Μέλος
Κώνστας Ευάγγελος
Μέλος
Εκμετάλλευση Πολυκινηματογράφων
Η εταιρία προμηθεύεται από την Audio Visual κινηματογραφικές
ταινίες.
60.967
3.212
11.556
20.978
(1.914)
(2.195)
-

Σημειώνεται ότι στην από 22.9.2009 συνεδρίαση του ΔΣ της Ster Cinemas AE αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού των 12.500.156 €, με έκδοση 415.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας 29,35 € εκάστης.
Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και της Ster Cinemas AE παρατίθενται στην ενότητα «Συναλλαγές με
συνδεόμενα μέρη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.14.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής 30.09.2009
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
AUDIO VISUAL
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Σύνολο
Μετοχικό κεφάλαιο
Μέλη Δ.Σ.

Αντικείμενο Δραστηριότητας

Καναπιτσέρη 5, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
2001
€ 12.083.735,95
Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
%
68.340
51,00%
40.200
30,00%
25.460
19,00%
134.000
100,00%
11.718.300 € (134.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
87,45 € εκάστης)
Ιωάννης Βαρδινογιάννης
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Βούλγαρης
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Κοντογιάννης
Μέλος
Αλέξανδρος Αηδονόπουλος
Μέλος
Νικόλαος Θεοφανόπουλος
Μέλος
Αλέξανδρος Πράττας
Μέλος
Eκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου Ψυχαγωγίας (Amusement Park),
στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη στην Αθήνα (ALLOU! FUN PARK και
Kingdom)

Σύναψη σημαντικών συμφωνιών με την
Η εταιρία δεν έχει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την AUDIO
Εταιρία
VISUAL
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2008 (σε χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
39.991
Αποθεματικά
7
Ίδια Κεφάλαια
12.488
Κύκλος Εργασιών
12.135
Αποτελέσματα προ φόρων
503
Αποτελέσματα μετά από Φόρους
968
Μερίσματα εισπραχθέντα
Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ AE παρατίθενται στην ενότητα
«Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
3.14.3 ON PRODUCTION Α.Ε.
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Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής 30.09.2009
Μετοχική Σύνθεση (Δικαιώματα Ψήφου)
Μετοχικό κεφάλαιο
Μέλη Δ.Σ.
Αντικείμενο Δραστηριότητας – Σκοπός
Σύναψη σημαντικών συμφωνιών με την
Εταιρία
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 2008 (σε χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά
Ίδια Κεφάλαια
Κύκλος Εργασιών
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά Φόρων
Μερίσματα εισπραχθέντα

Πάρνωνος 3, Μαρούσι
1993
€ 649.493,76
AUDIO VISUAL
100% (100%)
634.831,38 € (216.666 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
2,93 € εκάστης)
Απόστολος Βούλγαρης
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Θεοφανόπουλος
Μέλος
Παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών
ταινιών και προγραμμάτων κάθε είδους
Η εταιρία δεν έχει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την AUDIO
VISUAL
37.696
269
1.992
22.301
660
492
-

Οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και της ON PRODUCTIONS AE παρατίθενται στην ενότητα «Συναλλαγές με
συνδεόμενα μέρη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.15

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται:
1) Για τη χρήση 2006 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Αντώνη Παπαδόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.11741) της ελεγκτικής εταιρίας Baker Tilly Hellas Α.Ε.
(Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα, Tηλ: 210 8253078-9). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
έχουν εγκριθεί με την από 27/4/2007απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 29/6/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
2) Για τη χρήση 2007 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 227/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Για τη χρήση 2008 από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008, οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχουν ελεγχθεί από τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 19/3/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και την από 19/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4) από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009 οι οποίες
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E.
(Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με
την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

3.15.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2006-2008

3.15.1.1 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2006-2008
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται, κατά έτος, οι εταιρίες που εμφανίζονται παρακάτω:
Χρήση 2008:
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2008

Εταιρεία

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Μαρούσι – N. Αττικής

-

-

- Μητρική Εταιρεία

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.

Μαρούσι – Ν. Αττικής

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

Αθήνα – Ν. Αττικής

66,16%

-

66,16% Ολική Ενοποίηση

Κορωπί –Ν. Αττικής

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Σόφια - Βουλγαρία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Βελιγράδι - Σερβία

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Λευκωσία – Κύπρος

100,00%

-

100,00% Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

51,00% Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι - Αττικής

40,00%

-

40,00%

Καθαρή θέση

Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

-

3,31%

3,31%

Κόστος κτήσης

POWER MAX A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

EAR 2 EAR A.E.

Μαρούσι – Αττικής

-

20,40%

20,40%

Κόστος κτήσης

PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι στις 5.3.2009 πραγματοποιήθηκε από την Οικονομική Διεύθυνση της Audio Visual έκθεση ελέγχου
απομείωσης των άμεσων και έμμεσων επενδύσεων του Ομίλου, οι οποίες αφορούσαν σε σχηματισθείσες υπεραξίες που
προέρχονται είτε από συμμετοχή της μητρικής εταιρίας στο κεφάλαιο θυγατρικών είτε από την απορρόφηση στο παρελθόν
ολόκληρων οικονομικών μονάδων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έκθεσης δεν συνέτρεξε περίπτωση
απομείωσης των εν λόγω επενδύσεων του Ομίλου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έκθεσης απομείωσης αφορά στις
εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ και STER CINEMAS AE με συνολική υπεραξία (λογιστική
αξία) 24.286 χιλ. €.
Χρήση 2007:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2007

Εταιρεία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.
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Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

Μαρούσι - Αττικής
Βελιγράδι - Σερβία
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

40,00%
-

3,31%
20,40%
20,40%

51,00% Ολική Ενοποίηση
40,00%
3,31%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Χρήση 2006:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL ΤΗΝ 31.12.2006

Εταιρεία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.

Έδρα

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης
Μητρική Εταιρεία
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Μαρούσι – N. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

51,00%

-

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς

37,03%

15,30%

52,33%

Κόστος κτήσης

ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

36,52%
-

15,81%
20,40%
20,40%

52,33%
20,40%
20,40%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση /
51,00% Ολική Ενοποίηση

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ακολούθως παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο της AUDIO VISUAL κατά την
διάρκεια της τριετίας 2006-2008. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Δ. Ντζανάτο της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton, οι εν λόγω συναλλαγές δεν έχουν επηρεάσει την οικονομική θέση της Εταιρίας (μεταβολή κατά 25% του
συνολικού ενεργητικού, του κύκλου εργασιών ή των αποτελεσμάτων χρήσης)
Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών AUDIO VISUAL και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ κατά την συνεδρίαση τους την 30/1/2006
αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για την συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ από
την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2190/20 και Ν. 2166/1993. Σημειώνεται ότι η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΕ ήταν θυγατρική
κατά 85% της AUDIO VISUAL. Κατόπιν της με αρ.πρωτ. Κ2-16213 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η εν
λόγω συγχώνευση.
Επίσης, το 2006 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «STER CINEMAS» με
παραίτηση των παλαιών μετόχων, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρίας AUDIO VISUAL
από το 100% στο 66,16%.
Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ περιλαμβάνεται στην ενοποίηση 31.12.2007 με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, ενώ στην προηγούμενη χρήση 1.1 - 31.12.2006 είχε περιληφθεί α) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης για το
διάστημα 1.1 - 16.10.2006, και β) με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης για το διάστημα 17.10 - 31.12.2006, λόγω του ότι η
μητρική εταιρία προέβη τον Οκτώβριο του 2006 σε απόκτηση 7.569 μετοχών, ήτοι ποσοστό 9% έναντι συνολικού τιμήματος
€ 2.000.000, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 42% σε 51%.
Στις 19.03.2007 και 08.03.2007 αντίστοιχα, η Eταιρία προέβη στην μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε
άμεσα στις εταιρίες, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ (37,03%) και ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (36,52%) έναντι
συνολικού τιμήματος € 2,47 εκατ. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσο και έμμεσο) στις εν λόγω εταιρίες ήταν 52,33%
για κάθε μία. Οι εταιρίες αυτές δεν ενοποιήθηκαν ως προς τα αποτελέσματά τους για το διάστημα που κατέχονταν από την
μητρική εταιρία μέσα στο Ά τρίμηνο του 2007 λόγω του γεγονότος της προβλεπόμενης σύντομης εκποίησής τους, αλλά και
του γεγονότος ότι δεν υφίσταται σημαντικότητα στα ενοποιημένα μεγέθη και περιλήφθηκαν στον λογαριασμό
«Διακρατούμενα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία». Επιπρόσθετα η θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΑΕ προέβη στις ίδιες ημερομηνίες στην μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε και η ίδια στις εταιρίες
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ (30%) και ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (31%) έναντι συνολικού τιμήματος € 2
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εκατ. Οι επιδράσεις από τις παραπάνω μεταβιβάσεις σε ενοποιημένο επίπεδο είναι € 1,9 εκατ. τόσο στα αποτελέσματα μετά
φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήτοι ποσοστό 35,67%, όσο και στην καθαρή θέση των μετόχων ήτοι ποσοστό 3,45%
(πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή). Σε επίπεδο Εταιρίας οι επιδράσεις είναι
€ 1,64 εκατ. τόσο στα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήτοι ποσοστό 36,27%, όσο και στην καθαρή
θέση ήτοι ποσοστό 3,22% (πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή). Η
μεταβίβαση των ανωτέρω συμμετοχών οφείλεται αφενός στην στρατηγική απόφαση της Εταιρίας να απεμπλακεί από την
κατοχή εταιριών ακινήτων και αφετέρου στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητάς της.
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3.15.1.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων αποτελεσμάτων χρήσεων 2006-2008
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων του Ομίλου Audio Visual
για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
(σε χιλ. ευρώ)

2006

2007

2008

Κύκλος Εργασιών

95.186

116.866

111.145

Μείον: Κόστος Πωλήσεων

(46.902)

(63.225)

(60.557)

Μικτό Κέρδος

48.284

53.641

50.588

2.352

2.051

1.655

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(14.121)

(18.997)

(17.497)

Μείον: Έξοδα Διάθεσης

(18.740)

(19.020)

(18.065)

(1.642)

(620)

(950)

(32.151)

(36.587)

(34.858)

16.133

17.055

15.729

23.834

26.417

24.096

Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(7.603)

(12.799)

(14.175)

Πλέον: Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

2.965

Πλέον: Λοιπά Έσοδα

Μείον: Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης
Σύνολο Εξόδων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

Πλέον: Αναλογία αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων

(91)

-

(15)

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Έσοδα

13

4.247

192

Αποτελέσματα προ φόρων

11.416

8.503

1.730

Μείον: Φόρος Εισοδήματος

(2.547)

(3.235)

(810)

Καθαρά Κέρδη χρήσης

8.869

5.268

920

8.620

5.359

918

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Βασικά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανά μετοχή (σε €)

249
0,55

(91)
0,32

2
0,05

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2007 σε σχέση με τα μεγέθη της χρήσης 2006 έχουν
επηρεαστεί σημαντικά από την απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, η οποία
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στα αποτελέσματα για το διάστημα 17.10.200631.12.2006.
Κύκλος Εργασιών
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της AUDIO VISUAL, με βάση τα
Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., για τις χρήσεις 2006 – 2008:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
(σε χιλ. €)
Εκμετάλλευση δικαιωμάτων ταινιών σε DVD &
σινεμά
Κινηματογραφικές αίθουσες
Τηλεοπτικές παραγωγές
Επεξεργασίες ήχου
Αναπαραγωγή DVDs
Ψυχαγωγικά πάρκα
Σύνολο

2006

2007

54.983
24.010
9.243
1.958
1.390
3.602
95.186

54.067
23.698
20.439
2.337
1.914
14.412
116.866

% μεταβ.
2008 2007-2006
52.365
20.769
22.301
2.539
1.037
12.135
111.145

-1,7%
-1,3%
121,1%
19,3%
37,7%
300,2%
22,8%

% μεταβ.
2008-2007
-3,1%
-12,4%
9,1%
8,6%
-45,8%
-15,8%
-4,9%

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σχετικά με την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και προβολή ταινιών αφορά τη
θυγατρική εταιρία Ster Cinemas A.E. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα αναπαραγωγής μουσικών,
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους αφορά τη θυγατρική εταιρία Β.Μ.Λ. A.B.E.E. Επίσης, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα της παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών αφορά την
θυγατρική εταιρία On Productions A.E. Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα της εκμετάλλευσης
ψυχαγωγικών πάρκων αφορά την θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO VISUAL κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκε σε 111.145 χιλ. € έναντι 116.866
χιλ. € κατά τη χρήση 2007 και 95.186 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5% για τη διετία 20082007 και αύξηση της τάξης του 23% για τη διετία 2007-2006.
Η προαναφερθείσα μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2008-2007 οφείλεται κυρίως στην μείωση
των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών σε επίπεδο μητρικής εταιρίας και στην αντίστοιχη μείωση των
εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους προερχόμενα από την θυγατρική εταιρία Ster Cinemas A.E. Σημειώνεται ότι
η κατά 12% μείωση του κύκλου εργασιών της Ster Cinemas A.E. κατά τη χρήση 2008 σε σχέση με τη χρήση 2007 οφείλεται
στο γεγονός ότι η χρήση του 2008 χαρακτηρίστηκε από την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ξένων κινηματογραφικών
ταινιών οι οποίες παρουσίασαν επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των
αμερικανών σεναριογράφων του κινηματογράφου κατά τη χρήση του 2007 και μέχρι τις αρχές του 2008.
Επίσης, η μείωση που παρατηρείται στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών από τη δραστηριότητα αναπαραγωγής μουσικών,
τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων σε ψηφιακούς δίσκους κατά 46% της χρήσης 2008 έναντι της χρήσης 2007
οφείλεται στις αυξημένες συναλλαγές που είχε η ΒΜΛ ΑΒΕΕ με εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες απαλείφονται κατά την
ενοποίηση. Η αύξηση που παρατηρείται στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών από την δραστηριότητα της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών κατά 9% της χρήσης 2008 έναντι της χρήσης 2007 και κατά 121% της χρήσης 2007
έναντι της χρήσης 2006 οφείλεται στη αύξηση του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών από χρήση σε χρήση. Τέλος, η
κατά 16% μείωση του κύκλου εργασιών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ A.E. κατά τη χρήση 2008 σε σχέση με τη
χρήση 2007 οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χρήση 2008 διακόπηκε η δραστηριότητας της εστίασης η οποία ανατέθηκε σε
τρίτους έναντι μισθώματος.
Η αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2007-2006 κατά 23% οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση για
πρώτη φορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
και αφετέρου, στην σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την δραστηριότητα της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E. Η σημαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών που προέρχεται από την On Productions A.E. κατά την εν λόγω περίοδο οφείλεται στην αυξημένη
τηλεθέαση τηλεοπτικών παιχνιδιών και καθημερινών τηλεοπτικών σειρών στις οποίες ήταν παραγωγός.
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Κόστος Πωλήσεων
Η ανάλυση του «Κόστους Πωλήσεων » του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
(σε χιλ. €)

2007

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων

2008

4.474

6.235

Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα

11.066
19.380
11.457
340
11.621

10.565
18.354
9.660
214
10.442

Τόκοι & συναφή έξοδα τραπεζών
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

0
4.873
14
63.225

0
4.687
399
60.557

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το κόστος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξης του 4% κατά την τελευταία διετία, καθώς διαμορφώθηκε σε €60.557 χιλ.
κατά τη χρήση 2008, από €63.225 χιλ. τη χρήση 2007. Ως ποσοστό επί των εσόδων, το κόστος πωλήσεων ήταν της τάξης
του 54,5% το 2008 και 54,1% το 2007.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
(σε χιλ. €)
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

2006

2007

8.304

10.467

Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

12.184
7.417
337
8.363
3.317

17.092
10.723
364
11.133
4.561

Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Ανάλωση αποθεμάτων
Σύνολο

167
6.812
46.902

13
8.871
63.225

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2007 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το κόστος πωλήσεων σημείωσε αύξηση της τάξης του 35% κατά την διετία 2007-2006, καθώς διαμορφώθηκε σε €63.225
χιλ. κατά τη χρήση 2007 από €46.902 χιλ. κατά τη χρήση 2006. Ως ποσοστό επί των εσόδων, το κόστος πωλήσεων ήταν της
τάξης του 54,1% το 2007 και 49,3% το 2006.
Σημειώνεται ότι η κατά 23% αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη διετία 2007-2006 είναι μικρότερη από το
προαναφερθέν ποσοστό αύξησης του κόστους πωληθέντων καθώς στη χρήση του 2007 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε
κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης για πρώτη φορά στα αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας
«Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε.» και της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρίας “On
Production A.E.”. Αμφότερες οι δύο ενοποιούμενες εταιρίες έχουν μικρότερο ποσοστό μικτού περιθωρίου από αυτό που
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εμφάνιζε ο Όμιλος για τη χρήση του 2006 και για το λόγο αυτό ο Όμιλος για τη χρήση του 2007 έχει μικρότερο ποσοστό
μικτού περιθωρίου από το 2006.
Σημειώνεται ότι για την χρήση του 2007, η ανάλυση του κόστους πωληθέντων παρατίθεται δύο φορές, όπως
παρουσιαζόταν στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και όπως παρουσιάσθηκε στις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Μικτό κέρδος
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €50.588 χιλ. κατά τη χρήση 2008, έναντι €53.641 χιλ. τη χρήση 2007 και €48.284 χιλ. τη
χρήση 2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5% κατά την εξεταζόμενη τριετία. Ως ποσοστό επί των εσόδων, το μικτό
κέρδος ήταν της τάξης του 45,5%, 45,9% και 50,7% επί των εσόδων αντίστοιχα. Η εν λόγω διαδοχική μείωση στο περιθώριο
μικτού κέρδους οφείλεται στην αυξομείωση των πωλήσεων στις διάφορες κατηγορίες των εσόδων.
Έξοδα Διοίκησης
Η ανάλυση των «Εξόδων Διοίκησης» του Ομίλου Audio Visual για την χρήση 2008 σε σύγκριση με την χρήση 2007
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο

2007
5.107
5.079
2.226
116
4.358
2.105
6
18.997

2008
5.283
3.948
2.010
104
4.042
1.890
221
17.497

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν σε € 17.497 χιλ. κατά τη χρήση 2008, έναντι € 18.997 χιλ. κατά τη χρήση 2007, ήτοι σε
απόλυτα νούμερα μειώθηκαν κατά 7,9% για τη διετία 2007-2008, όταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO VISUAL
σημείωσε μείωση της τάξης του 5% κατά την αντίστοιχη περίοδο. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα
διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 16% τόσο για το 2008 όσο και για το 2007.
Η ανάλυση των «Εξόδων Διοίκησης» του Ομίλου Audio Visual για την χρήση 2007 σε σύγκριση με την χρήση 2006
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

2006
3.943
3.930
1.529
95
2.905
1.616
103
14.121

2007
5.004
5.066
2.179
133
4.554
2.056
6
18.997

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2007 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε € 18.997 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι € 14.121 χιλ. κατά τη χρήση 2006, ήτοι σε
απόλυτα νούμερα αυξήθηκαν κατά 34,5% για τη διετία 2006-2007, όταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO
VISUAL σημείωσε αύξηση της τάξης του 23% κατά την αντίστοιχη περίοδο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα αυξημένα έξοδα
παραγωγής της θυγατρικής εταιρίας ON PRODUCTIONS AE κατά την εν λόγω περίοδο, καθώς και στην αύξηση των
αποζημιώσεων του προσωπικού του Ομίλου. Εντούτοις ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διοίκησης
διαμορφώθηκαν σε 16% για το 2007 και σε 15% για το 2006.
Σημειώνεται ότι για την χρήση του 2007, η ανάλυση των εξόδων διοίκησης παρατίθεται δύο φορές, όπως παρουσιαζόταν
στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και όπως παρουσιάσθηκε στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Έξοδα Διάθεσης
Η ανάλυση των «Εξόδων Διάθεσης» του Ομίλου Audio Visual για την χρήση 2008 σε σύγκριση με την χρήση 2007
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο

2007
5.421
5.772
1.525
175
3.316
2.360
452
19.020

2008
5.144
2.386
1.622
185
5.972
1.795
960
18.065

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2008 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν σε € 18.065 χιλ. κατά τη χρήση 2008, έναντι € 19.020 χιλ. τη χρήση 2007, ήτοι σε απόλυτα
νούμερα μειώθηκαν κατά 5% για τη διετία 2007-2008. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διάθεσης
διαμορφώθηκαν σε 16% τόσο για το 2008 όσο και για το 2007.
Η ανάλυση των «Εξόδων Διάθεσης» του Ομίλου Audio Visual για την χρήση 2007 σε σύγκριση με την χρήση 2006
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Σύνολο

2006
4.322
5.478
922
143
5.585
2.135
154
18.740

2007
4.486
5.331
1.344
109
5.692
2.044
14
19.020

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την Audio Visual για την χρήση 2007 βάσει Δ.Π.Χ.Α. και
έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε € 19.020 χιλ. κατά τη χρήση 2007, έναντι € 18.740 χιλ. τη χρήση 2006, ήτοι σε απόλυτα
νούμερα αυξήθηκαν κατά 1,5% για τη διετία 2006-2007. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διάθεσης
διαμορφώθηκαν σε 16% για το 2007 έναντι 20% για το 2006.
Σημειώνεται ότι για την χρήση του 2007, η ανάλυση των εξόδων διάθεσης παρατίθεται δύο φορές, όπως παρουσιαζόταν
στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και όπως παρουσιάσθηκε στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Άλλα Έσοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εσόδων» του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
(σε χιλ. €)
2006
Έσοδα από ενοίκια
16
Κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών
ακινήτων
44
Εισπρατόμενα έξοδα αποστολής
361
Επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις
561
Παρεπόμενα έσοδα
595
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
42
Έσοδα από εκποιήσεις παγίου εξοπλισμού,
συν/κες διαφορές & έσοδα προηγ. Χρήσεων
733
Σύνολο
2.352

2007

2008
52

229

262
380
269
452
305

237
279
115
472
57

330
2.051

267
1.655

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε €1.655 χιλ. κατά τη χρήση 2008, έναντι €2.051 χιλ. τη χρήση 2007 και €2.352 χιλ. τη χρήση
2006. Ως ποσοστό επί των εσόδων, τα άλλα έσοδα μειώθηκαν σε 1,5% στη χρήση 2008 έναντι 1,8% στη χρήση 2007 και
2,5% στη χρήση 2006.
Άλλα Έξοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εξόδων» του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
(σε χιλ. €)
2006
Έκτακτα έξοδα και ζημιές από φόρο δημόσιων
θεαμάτων
1.642
Σύνολο
1.642

2007

2008
620
620

950
950

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν σε € 950 χιλ. κατά τη χρήση 2008, έναντι €620 χιλ. τη χρήση 2007 και €1.642 χιλ. τη χρήση
2006, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων, τα άλλα έξοδα διαμορφώθηκαν σε 0,9%, 0,5% και 1,7% αντίστοιχα.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€24.096 χιλ. για τη χρήση 2008, έναντι €26.417 χιλ. τη χρήση 2007 και €23.834 χιλ. τη χρήση 2006, ήτοι κατά τη διετία
2006-2007 σημείωσαν αύξηση 10,8%, έναντι πτώσης 8,8% την διετία 2007-2008. Η εν λόγω πτώση κατά τη διετία 2008-
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2007 προήλθε κυρίως από την μείωση των εσόδων από τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών προερχόμενα από την
μητρική εταιρία, καθώς και από την μείωση των εσόδων από εισιτήρια στους κινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας
STER CINEMAS Α.Ε.
Η αύξηση των εν λόγω κερδών κατά τη διετία 2006-2007 οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση για πρώτη φορά στα
αποτελέσματα της χρήσης 2007 των αποτελεσμάτων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και αφετέρου, στην
σημαντική αύξηση των εσόδων που προέρχονται από την δραστηριότητα της παραγωγής και εκμετάλλευσης τηλεοπτικών
ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E.
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Audio Visual για την εξεταζόμενη τριτέα 2006-2008
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(σε χιλ. €)
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
-Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
- Έσοδα από μερίσματα
-Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών
Σύνολο εσόδων
Χρηματοοικονομικά έξοδα:
-Τόκοι Leasing
- Λοιποί τόκοι & έξοδα τραπεζών
- Ζημιές από πώληση συμμετοχών
Σύνολο εξόδων

2006

2007

2008

13
0
0
13

109
0
4.138
4.247

192
0
0
192

1.336
6.268
0
7.603

1.730
9.785
1.284
12.799

1.821
12.354
0
14.175

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Οι λοιποί τόκοι και τα έξοδα των τραπεζών κατά την χρήση 2008 ανήλθαν σε 12.354 χιλ. € έναντι 6.268 χιλ. € κατά την
χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 97% ακολουθώντας την αύξηση των βραχυπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο.
Στη χρήση του 2007 τα «Κέρδη από την πώληση συμμετοχών» ύψους 4.138 χιλ. € προέρχονται από την πώληση των
συμμετοχών στην εταιρία «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη Α.Ε.» η οποία έλαβε χώρα μέσα στο Μάρτιο του 2007. Το συνολικό
ποσοστό συμμετοχής της Audio Visual, άμεσο και έμμεσο (μέσω των «Ελληνικών Ψυχαγωγικών Πάρκων») στην εν λόγω
εταιρία ήταν 52,33%.
Επιπρόσθετα, στη χρήση του 2007 οι «Ζημιές από πώληση συμμετοχών» ύψους 1.284 χιλ. € αφορούν κυρίως σε ζημιές
από την πώληση των συμμετοχών στην εταιρία «ΕΚΑΚ Α.Ε.» ύψους 1.242 χιλ. € η οποία έλαβε χώρα μέσα στο Μάρτιο του
2007, αλλά και στην απομείωση της συμμετοχής στην εταιρία PARADISE 35 ΑΕ ύψους 42 χιλ. €. Το συνολικό ποσοστό
συμμετοχής της Audio Visual, άμεσο και έμμεσο (μέσω των «Ελληνικών Ψυχαγωγικών Πάρκων») στην «ΕΚΑΚ Α.Ε.» ήταν
52,33%. Η Audio Visual συμμετείχε έμμεσα στην PARADISE 35 ΑΕ με ποσοστό 35,7%. Η εταιρία PARADISE 35 A.E
σύμφωνα με την από 8/12/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την λύση και εκκαθάριση της
εταιρίας με ημερομηνία ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης την 08/12/2006, η οποία ολοκληρώθηκε στις 07/12/2007.
Σημειώνεται ότι οι εταιρίες ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ και ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν ενοποιήθηκαν
ως προς τα αποτελέσματά τους για το διάστημα που κατέχονταν από την μητρική εταιρία μέσα στο Ά τρίμηνο του 2007 λόγω
του γεγονότος της προβλεπόμενης σύντομης εκποίησής τους, αλλά και του γεγονότος ότι δεν υφίσταται σημαντικότητα στα
ενοποιημένα μεγέθη και περιλήφθηκαν στον λογαριασμό «Διακρατούμενα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία».
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Η ανάλυση του αποτελέσματος από την πώληση των συμμετοχών στις εταιρίες «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη Α.Ε.» και
«ΕΚΑΚ Α.Ε.» σε ενοποιημένο επίπεδο για την χρήση 2007, έχει ως εξής:
ΧΡΗΣΗ 2007
%
Συμμετοχής

Συμμετοχές
(σε χιλ. €)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ Α.Ε.
ΕΚΑΚ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Αξία κτήσης
συμμετοχής

52,33%
52,33%

Σύνολο

Αξία Πώλησης

Αποτέλεσμα
από πώληση

279,90
1.310,00

4.418,17
67,52

4.138,26
(1.242,48)

1.589,90

4.485,69

2.895,78

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Για την ορθότερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθεται πίνακας ο οποίος παρουσιάζει σε ενοποιημένο τα μεγέθη της
χρήσης 2008 σε σχέση με την χρήση 2007 χωρίς ωστόσο την επίδραση του εκτάκτου κέρδους από την προαναφερθείσα
πώληση των συμμετοχών στις εταιρίες «ΕΚΑΚ Α.Ε.» και «Ψυχαγωγικά Πάρκα Ρέντη Α.Ε.».
(σε χιλ. €)
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης

2007
116.866,45
63.225,20
53.641,25
5.050,61
19.020,20
18.997,36
619,63

2008
111.144,86
60.557,11
50.587,76
1.654,66
18.065,28
17.497,48
950,33

17.054,67

15.729,32

26.416,70
108,92
11.556,29
5.607,30
2.511,09
3.096,21

24.095,77
191,72
14.175,13
1.730,44
810,22
920,22

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Τα εν λόγω αποτελέσματα κατά τη χρήση του 2006 διαμορφώθηκαν σε 2.965 χιλ. €, ενώ κατά τις χρήσεις 2007 και 2008
ήταν μηδενικά.
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2006 αφορούσαν α) στο κέρδος το οποίο προέκυψε, όπως ορίζεται
με το ΔΛΠ 27, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Ster Cinemas A.E.» με παραίτηση των παλαιών
μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Το εν λόγω ποσό ανήλθε σε € 2.676.958,93. Μέσα στο Σεπτέμβριο του 2006 η
θυγατρική εταιρία «Ster Cinemas A.E.» προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 4.842.750, ενώ η
συνολική καταβολή ανήλθε σε ποσό € 8.000.850. Η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος κεφαλαίου και της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ήτοι ποσό € 3.158.100 καταχωρήθηκε στα αποθεματικά της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα
στα αποθεματικά υπέρ το άρτιο, β) στο κέρδος € 286.192,85 που προέκυψε (αρνητική υπεραξία) από την ενοποίηση της
“Prooptiki Romania SRL” σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 και γ) στο κέρδος € 1.463 που προήλθε από την πώληση της “Audio Visual
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Cyprus Ltd” και σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο μεταφέρεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργήθηκε η
πώληση.
Κατά τη διαδικασία της ενοποίησης της χρήσης 2006 και πιο συγκεκριμένα, κατά την λογιστική εγγραφή απαλοιφής της
αξίας της συμμετοχής στην εταιρία “Ster Cinemas ΑΕ” με την αναλογία 66,16% στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας
προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο ύψους € 2,68 εκατ. περίπου το οποίο μεταφέρθηκε μέσω των αποτελεσμάτων στην καθαρή
θέση του Ομίλου.
Αποτελέσματα προ Φόρων
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε 1.730 χιλ. € έναντι 8.503 χιλ. € κατά τη
χρήση 2007 και έναντι 11.416 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 80% κατά την
διετία 2008-2007 και μείωση της τάξης του 26% κατά την διετία 2007-2006. Η εν λόγω μείωση κατά την διετία 2008-2007
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 2007 υπήρξαν κέρδη από πώληση συμμετοχών ύψους 4.138 χιλ. € τα οποία το 2008
δεν υφίσταντο. Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά την διετία 2007-2006 οφείλεται κυρίως αφενός στο γεγονός
ότι κατά την χρήση 2006 τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2.965 χιλ. €, ενώ κατά την χρήση
2007 ήταν μηδενικά και αφετέρου, στην κατά 11% αύξηση των χρηματοοιοκονομικών εξόδων.
Φόρος Εισοδήματος
Η ανάλυση των φόρων με τους οποίους επιβαρύνθηκε ο Όμιλος, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
2006
2007
2008
(σε χιλ. €)
Φόρος εισοδήματος
771
1.654
391
Αναβαλλόμενος φόρος
1.776
1.581
419
Σύνολο
2.547
3.235
810
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Από τον έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2005-2006
προέκυψαν λογιστικές διαφορές βάσει των οποίων προέκυψε συνολική επιβάρυνση ποσού €517 χιλ. το οποίο βάρυνε τα
αποτελέσματα της χρήσης 2007 (βλ. αναλυτικά στην ενότητα 3.5 «Φορολογικοί Έλεγχοι»).
Για το δε ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
χρήσεων 2007-2008 της Εταιρίας αλλά και των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του Ομίλου, έχει γίνει πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008 ύψους 480 χιλ. €.
Κέρδη μετά από φόρους
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο κατά τη χρήση 2008 διαμορφώθηκαν σε 920 χιλ.
€ έναντι 5.268 χιλ. € κατά τη χρήση 2007 και έναντι 8.869 χιλ. € κατά τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της
τάξης του 41% κατά την διετία 2008-2007 και μείωση της τάξης του 83% κατά την διετία 2007-2006. Η εν λόγω μείωση κατά
την διετία 2008-2007 είναι αντίστοιχη αυτής των κερδών προ φόρων. Η μείωση των κερδών μετά από φόρους κατά την
διετία 2007-2006 οφείλεται κυρίως α) στο γεγονός ότι κατά την χρήση 2006 τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν σε 2.965 χιλ. €, ενώ κατά την χρήση 2007 ήταν μηδενικά, β) στην κατά 11% αύξηση των
χρηματοοιοκονομικών εξόδων και γ) στην επιβάρυνση με πρόσθετους φόρους ποσού €517 χιλ., που προέκυψαν από την
ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της μητρικής Εταιρίας για τις χρήσεις 2005-2006.
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3.15.1.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων στοιχείων ισολογισμού χρήσεων 2006-2008
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία Ισολογισμού σε ενοποιημένο επίπεδο για τις χρήσεις που έληξαν
την 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
(σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

67.328

73.808

77.652

12.684
71.877
90
7.546
1.590
4.455
165.571

12.918
84.297
80
63
7.719
4.714
183.598

13.154
93.428
80
63
9.119
4.415
197.913

7.356
51.524
17.124
-

7.779
69.730
28.346
-

7.665
68.386
30.712
-

7.442

6.436

7.321

83.447

112.291

114.083

249.019

295.889

311.996

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα εις νέο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

11.112
6.885
4.297
22.969
9.469

12.092
12.625
4.770
(51)
26.427
11.372

12.092
12.625
4.717
(139)
25.501
11.157

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

54.732

67.234

65.953

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

12.158

13.939

15.693

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.820
67.592

1.536
62.376

1.558
62.506

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

81.569

77.850

79.757

41.670
4.004
31.016
35.988
40

50.225
3.983
46.821
49.775
-

56.680
2.679
59.569
46.878
480

Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων

112.717

150.805

166.286

Σύνολο Υποχρεώσεων

194.286

228.655

246.043

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

249.019

295.889

311.996

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τ ρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η κατωτέρω ανάλυση αφορά σε ορισμένα κονδύλια των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού:
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματα παγίων του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008 ανήλθαν σε 77.652 χιλ. € έναντι
73.808 χιλ. € την 31.12.2007, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 5%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
αύξηση τόσο του αναπόσβεστου υπολοίπου των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Ομίλου, όσο και του αναπόσβεστου
υπολοίπου των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού.
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των ενσώματα παγίων του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2007 ανήλθαν σε 73.808 χιλ. €
έναντι 67.328 χιλ. € την 31.12.2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 10%, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στην αύξηση του αναπόσβεστου υπολοίπου των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Ομίλου. Επισημαίνεται ότι τα ενσώματα
πάγια στοιχεία για το έτος 2006 είναι αυξημένα σε σχέση με τα συνήθη ιστορικά επίπεδα του Ομίλου κυρίως ως απόρροια
της συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2006, καθώς και λόγω του
γεγονότος ότι η θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με ολική ενοποίηση
για το διάστημα 17.10 - 31.12.2006.
Κατά την τριετία 2006-2008 δεν υπήρξαν σημαντικές διαθέσεις σε πάγια στοιχεία. Σημειώνεται ότι το 2008
πραγματοποιήθηκε πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
αναπόσβεστης αξίας 8.148 χιλ. €, ο οποίος εν συνεχεία επαναγοράσθηκε (sale and lease back).
Σημειώνεται ότι οι προσθήκες σε πάγια στοιχεία κατά την τριετία 2006-2008 παρουσιάζονται εκτενώς στην ενότητα 3.10
«Επενδύσεις» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Τα Ενσώματα πάγια του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και την 31.12.2006 αποτελούν το 25%, το
25% και το 27% του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2008

(σε χιλ. €)
Οικόπεδα – Γήπεδα
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
Αναπόσβεστο
Αξία Κτήσης Αποσβέσεων
Υπόλοιπο
771
0
771
49.704
4.748
44.955
30.790
9.168
21.623
643
537
106
17.513
7.316
10.197
99.421

21.768

77.652

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2007 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2007
(σε χιλ. €)
Οικόπεδα – Γήπεδα
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Αξία Κτήσης
771
41.064
38.069
822
15.494

ΣΥΝΟΛΟ

96.220

Σύνολο
Αποσβέσεων
0
3.706
10.787
654
7.265

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
771
37.358
27.282
169
8.228

22.412

73.808

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2006 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31.12.2006
Σύνολο
(σε χιλ. €)
Αξία Κτήσης Αποσβέσεων
Οικόπεδα – Γήπεδα
755
0
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
32.642
2.793
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
36.818
8.520
Μεταφορικά Μέσα
836
635
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
13.702
5.476
ΣΥΝΟΛΟ

84.753

17.424

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο
755
29.849
28.297
201
8.226
67.328

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα οικόπεδα και κτίρια του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 16, στις 31.12.2006, στις
31.12.2007 και στις 31.12.2008 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Αν τα οικόπεδα και κτίρια του Ομίλου είχαν αποτιμηθεί βάσει της μεθόδου του κόστους στις 31.12.2006, στις 31.12.2007 και
στις 31.12.2008, η λογιστική αξία που θα προέκυπτε θα ήταν η ακόλουθη:
(σε χιλ. €)
Κατηγορία Ενσώματων Παγίων
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια - Κτιριακές εγκαταστάσεις
Σύνολα

Λογιστική (αναπόσβεστη) αξία βάσει μεθόδου
κόστους
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
232
232
325
603
532
735
835
764
1.060

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ακίνητα για Επενδυτικούς Σκοπούς
Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του πάγια (οικόπεδα και κτίρια) τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για τις λειτουργικές
δραστηριότητές του αλλά έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και αφορούν αποκλειστικά την Εταιρία.
Τα επενδυτικά κτίρια έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) και βρίσκονται στην περιοχή του Κορωπίου.
Για τα κτίρια αυτά, κατά τη χρήση 2008, εισπράχτηκαν ενοίκια ποσού € 105 χιλ. από την θυγατρική εταιρία Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε.
η οποία τα εκμισθώνει από την Εταιρία (βλέπε ενότητα 3.9.3.1Συμβάσεις της Audio Visual»).
Τα Ακίνητα για Επενδυτικούς Σκοπούς του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και την 31.12.2006
αποτελούν το 4%, το 4% και το 5% του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
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Η ανάλυση των «Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008 εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 31.12.2008
(σε χιλ. €)
Κατηγορίες Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς
Οικόπεδα - Γήπεδα
Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις
Σύνολο Επενδυτικών παγίων

Αξία κτήσης
12.070

Συνολο
αποσβέσεων
0

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
12.070

1.084
13.154

0
0

1.084
13.154

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα κτίρια για επενδυτικούς σκοπούς του ανωτέρω πίνακα ύψους 1.084 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως
ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις 31.12.2008 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Τα οικόπεδα του ανωτέρω πίνακα ύψους 12.070 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις
31.12.2008 από την American Appraisal (Hellas) Limited. Η ανάλυση της εκτιμώμενης αξίας των εν λόγω οικοπέδων ανά
περιοχή παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ 31.12.2008

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
(σε χιλ. €)
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΣΥΝΟΛΟ

60
3.630
8.380

12.070

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Η ανάλυση των «Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2007 εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 31.12.2007
(σε χιλ. €)
Συνολο Αναπόσβεστο
Κατηγορίες Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς

Αξία κτήσης

αποσβέσεων

υπόλοιπο

11.822

0

11.822

Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις

1.096

0

1.096

Σύνολο Επενδυτικών παγίων

12.918

0

12.918

Οικόπεδα - Γήπεδα

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα κτίρια για επενδυτικούς σκοπούς του ανωτέρω πίνακα ύψους 1.096 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως
ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις 31.12.2007 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Τα οικόπεδα του ανωτέρω πίνακα ύψους 11.822 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις
31.12.2007 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Η ανάλυση των «Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2006 εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 31.12.2006
(σε χιλ. €)
Κατηγορίες Ακινήτων για επενδυτικούς
σκοπούς

Συνολο
Αξία κτήσης

αποσβέσεων

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

11.629

0

11.629

Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις

1.127

72

1.055

Σύνολο Επενδυτικών παγίων

12.756

72

12.684

Οικόπεδα - Γήπεδα

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα οικόπεδα του ανωτέρω πίνακα ύψους 11.629 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις
31.12.2006 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Τα κτίρια για επενδυτικούς σκοπούς του ανωτέρω πίνακα ύψους 1.127 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως
ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις 31.12.2006 από την American Appraisal (Hellas) Limited.
Αύλα Περιουσιακά Στοιχεία
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» του
Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2008:
31.12.2008
Συνολο Αναπόσβεστο
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (σε χιλ. €)
Δικαιώματα ταινιών
Λογισμικά προγράμματα
Υπεραξία ομίλου
Σύνολο άυλων παγίων

Αξία κτήσης
91.692,55
1.827,73

αποσβέσεων
26.095,34
1.462,36

υπόλοιπο
65.597,21
365,36

27.465,78
120.986,05

0,00
27.557,70

27.465,78
93.428,35

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα δικαιώματα ταινιών αφορούν στα δικαιώματα αναπαραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης τίτλων ταινιών ξένων οίκων
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για τους οποίους η Εταιρία είναι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα (Licensee).
Σημειώνεται ότι στα δικαιώματα ταινιών περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα τα οποία η Εταιρία έχει εκχωρήσει στην ASPIS
LEASING A.E. και έχει μισθώσει από αυτήν (sale and leaseback).
Τα άϋλα στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην Εταιρία και μπορούν να
αποτιμηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα στοιχεία, μεταφέρονται στα
αποτελέσματα χρήσης, όταν δημιουργούνται. Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δημιουργούμενων άϋλων στοιχείων
κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης
ή πώλησης τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίμησης του κόστους τους και στ) εκτίμηση ότι τα
άϋλα στοιχεία θα φέρουν οφέλη, με βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιμοποίηση.
Τα άϋλα στοιχεία καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άϋλου Στοιχείου που αγοράζεται είναι: α) η καθαρή
τιμολογιακή αξία πλέον δασμών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άμεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Οι
αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που παρακολουθούνται στο κόστος επιδρούν άμεσα στα
αποτελέσματα χρήσης.
Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ταινιών της Εταιρίας ισχύουν για περίπου δεκαπέντε έτη. Τα δικαιώματα αυτά έχουν ωφέλιμη
ζωή η οποία ισούται με τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου εκμετάλλευσης αυτών (15 περίπου έτη κατά μέσο όρο),
ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευση τους πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας. Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα αυτά εμφανίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται πλήρως
στα πέντε έτη από την έναρξη του έτους κυκλοφορίας τους.
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Η ανάλυση της προκύπτουσας υπεραξίας κατά την 31.12.2008 παρατίθεται κατωτέρω:
Ανάλυση Υπεραξίας Ομίλου την 31.12.2008
Ενοποιούμενες εταιρείες

Ποσοστό

Υπεραξία από

Υπεραξία από

Συνολική

συμμετοχής %

Ενοποίηση

συγχώνευση

υπεραξία

(σε χιλ. €)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

-

0

9.763

9.763

66,16%

0

7.470

7.470

100,00%

646

0

646

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.

51,00%

1.134

0

1.134

ΒΜΛ ΑΒΕΕ

51,00%

622

0

622

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

51,00%

6.598

455

7.053

PROOPTIKI ROMANIA SRL

100,00%

0

0

0

PROOPTIKI BULGARIA LTD

100,00%

505

0

505

PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

100,00%

228

0

228

PROOPTIKI CYPRUS LTD

100,00%

46

0

46

9.778,51

17.687,27

27.465,78

STER CINEMAS Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTIONS Α.Ε.

Σύνολο

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Η υπεραξία από συγχώνευση του ανωτέρω πίνακα ύψους 9.763 χιλ. € προερχόμενη από την μητρική εταιρία Audio Visual
αφορά στην υπεραξία που προέκυψε από την συγχώνευση δια απορρόφησης της εταιρίας «Προοπτική Α.Ε.» από την
Εταιρία κατά την χρήση 2006, μετά την απαλοιφή της συμμετοχής με την αναλογία στα ίδια κεφάλαια της απορροφωμένης.Η
υπεραξία από συγχώνευση του ανωτέρω πίνακα ύψους 7.470 χιλ. € προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία Ster Cinemas
A.E., αφορά στην συγχώνευση δια απορρόφησης της θυγατρικής της εταιρίας Europlex Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κατά την
χρήση 2004.
Η υπεραξία από ενοποίηση του ανωτέρω πίνακα ύψους 6.598 χιλ. € που αφορά στα «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε»
σχηματίστηκε λόγω του γεγονότος ότι από τις 17/10/2006 η θυγατρική εταιρία «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε»
ενσωματώθηκε στον Όμιλο με ολική ενοποίηση και έχει απαλοιφθεί η αξία της συμμετοχής της με την αναλογία της μητρικής
στα ίδια κεφάλαια της σχηματίζοντας την εν λόγω υπεραξία. Σημειώνεται ότι η Εταιρία προέβει στις 17/10/2006 σε
απόκτηση 7.569 μετοχών ήτοι ποσοστό 9% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. έναντι συνολικού
τιμήματος € 2.225.515,05 αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 42% σε 51%.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» του
Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2007:
31.12.2007
Συνολο Αναπόσβεστο
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (σε χιλ. €)

Αξία κτήσης

αποσβέσεων

υπόλοιπο

79.244,36

22.948,72

56.295,64

Λογισμικά προγράμματα

1.807,43

1.271,90

535,53

Υπεραξία ομίλου
Σύνολο άυλων παγίων

27.465,78
108.517,57

0,00
24.220,62

27.465,78
84.296,95

Δικαιώματα ταινιών

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» του
Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2006:
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31.12.2006
Συνολο
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (σε χιλ. €)
Δικαιώματα ταινιών

Αξία κτήσης

αποσβέσεων

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
44.030,67

63.002,79

18.972,12

Λογισμικά προγράμματα

1.402,07

1.022,25

379,82

Υπεραξία ομίλου
Σύνολο άυλων παγίων

27.465,78
91.870,64

0,00
19.994,37

27.465,78
71.876,27

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα Αύλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και την 31.12.2006 αποτελούν το
30%, το 28% και το 29% του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Κατά την τριετία 2006-2008 δεν υφίστανται διαθέσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, κατά την τριετία 2006-2008
δεν υφίσταται καμία ζημιά απομείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
Σημειώνεται ότι οι προσθήκες σε άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την τριετία 2006-2008 παρουσιάζονται εκτενώς στην
ενότητα 3.10 «Επενδύσεις» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις τόσο την 31.12.2008, όσο και την 31.12.2007 του Ομίλου Audio Visual ύψους 80
χιλ. € αφορούν στην αξία κτήσης της κατά 40% άμεσης συμμετοχής της Εταιρίας στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΑΝΟΜΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Α.Ε.». Την 31.12.2006 ο Όμιλος Audio Visual δεν υφίσταντο επενδύσεις
σε συγγενείς επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
Συγγενείς Εταιρίες (σε χιλ. €)
Χώρα Εγκατάστασης

ΠΑΡΚΑ ΑΕ (1)

ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε.

Ελλάδα

(2)

Ελλάδα

Άμεσο & Έμμεσο ποσοστό συμμετοχής (01.01.2006)

42%

25%

Αξία κτήσης έναρξης (01.01.2006)

7.130

1.000

-93

2

Εισπραχθέντα μερίσματα

0

0

Συναλλαγματικές διαφορές

0

0

793

0

Μερίδιο κέρδους / (ζημιάς) μετά φόρων

Προσθήκες
Πωλήσεις / Μειώσεις

-7.830

-1.002

Απομειώσεις

0

0

Αξία κτήσης λήξης (31.12.2007)

0

0

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

(1) Η Εταιρία προέβει στις 17/10/2006 σε απόκτηση 7.569 μετοχών ήτοι ποσοστό 9% της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος € 2.225.515,05 αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της
από 42% σε 51%. Επομένως, η εν λόγω εταιρία κατατάσσεται πλέον στις επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες με
αξία κτήσης 9.858.220,90 €.
(2) Όσο αφορά στην εταιρία «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε.» την 01.12.2006 η Audio Visual προέβηκε στην πώλησή της έναντι
τιμήματος € 1.000.000.
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Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις
Η ανάλυση των «Επενδύσεων σε λοιπές επιχειρήσεις» την 31.12.2008 του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις 31.12.2008 (σε €)
Επωνυμία

Χώρα
Εγκατάστασης

Έμμεσο

Αξία κτήσης

ποσοστό

έναρξης

συμμετοχής

(01.01.2008)

Προσθήκες

Πωλήσεις

Απομειώσεις

Αξία κτήσης λήξης (31.12.2008)

POWER MAX A.E.

Ελλάδα

20,40%

24.000

-

-

-

24.000

EAR 2 EAR A.E.

Ελλάδα

20,40%

23.943

-

-

-

23.943

Σερβία

3,31%

15.000

-

-

-

15.000

Μαυροβούνιο

3,31%

0

500

-

-

500

62.943

0

0

0

63.443

STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
Σύνολο

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η Audio Visual την 31.12.2008 συμμετείχε έμμεσα α. στην εταιρία με την επωνυμία «STER CINEMAS DOO
BEOGRAD», μέσω της θυγατρικής εταιρίας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 3,31%, δηλ. με 15.000 € στο μετοχικό
κεφάλαιο, ύψους 300.000 €, β. Στην εταιρία με την επωνυμία «STER CINEMAS DOO MONTENEGRO», μέσω της
θυγατρικής εταιρίας «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 3,31 %, γ. Στην εταιρία με την επωνυμία «EAR 2 EAR
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΥ Α.Ε.», μέσω της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΤΙΟΝΣ
Α.Ε.», κατά ποσοστό 20,40 %, δ. Στην εταιρία με την επωνυμία «POWER MAX Α.Ε.» μετέχει, μέσω της θυγατρικής εταιρίας
με την επωνυμία «ΠΑΟΥΕΡ ΜΙΟΥΖΙΚ ΠΡΟΝΤΑΚΤΙΟΝΣ Α.Ε.», κατά ποσοστό 20,40%.
Η ανάλυση των «Επενδύσεων σε λοιπές επιχειρήσεις» την 31.12.2007 του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις 31.12.2007 (σε €)
Επωνυμία

Χώρα
Εγκατάστασης

Έμμεσο

Αξία κτήσης

ποσοστό

έναρξης

συμμετοχής

(01.01.2007)

Προσθήκες

Πωλήσεις

Απομειώσεις

Αξία κτήσης λήξης (31.12.2007)

PARADISE 35 AE*

Ελλάδα

35,70%

42.000

-

-

-42000

0

POWER MAX A.E.

Ελλάδα

20,40%

24.000

-

-

-

24.000

EAR 2 EAR A.E.

Ελλάδα

20,40%

23.943

-

-

-

23.943

Σερβία

3,31%

0

15.000

-

-

15.000

89.943

15.000

0

-42.000

62.943

STER CINEMAS DOO BEOGRAD
Σύνολο

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
(*) Η εταιρία PARADISE 35 A.E σύμφωνα με την από 8/12/2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε την λύση και
θέση υπό εκκαθάριση την εταιρία με ημερομηνία ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης την 08/12/2006, η οποία ολοκληρώθηκε στις
07/12/2007.

Η ανάλυση των «Επενδύσεων σε λοιπές επιχειρήσεις» την 31.12.2006 του Ομίλου Audio Visual εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις 31.12.2006 (σε €)
Επωνυμία

Χώρα
Εγκατάστασης

Έμμεσο

Αξία κτήσης

ποσοστό

έναρξης

συμμετοχής

(01.01.2006)

Προσθήκες

Πωλήσεις

Απομειώσεις

Αξία κτήσης λήξης (31.12.2006)

PARADISE 35 AE

Ελλάδα

35,70%

42.000

-

- -

POWER MAX A.E.

Ελλάδα

20,40%

24.000

-

-

-

24.000

EAR 2 EAR A.E.

Ελλάδα

20,40%

23.943

-

-

-

23.943

89.943

0

0

0

89.943

Σύνολο

42.000

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω επενδυόμενες εταιρίες της 31.12.2006, της 31.12.2007 και της 31.12.2008, δεν πληρούν
τα κριτήρια ύπαρξης ουσιώδους επίδρασης σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 για να χαρακτηριστούν «συγγενείς» και να
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ενοποιηθούν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, και ως εκ τούτου απεικονίζονται στο κονδύλι «Επενδύσεις σε Λοιπές
Επιχειρήσεις» στο κόστος κτήσης.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Απαιτήσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2008:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 31.12.2008 (σε χιλ. €)
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
31.12.2008
9.119
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
31.12.2007
7.719
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανάλυση μεταβολής
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 31.12.2007
πλέον:
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
Επίδραση από αποτίμηση κτιρίων και οικοπέδων
Σύνολο επιδράσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 31.12.2008

1.400
7.719
47
1.153
192
7
1.400
9.119

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αποθέματα
Η ανάλυση των «Αποθεμάτων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008, εμφανίζεται
στον κάτωθι πίνακα:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(σε χιλ. €)
Εμπορεύματα
Προιόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

5.438
1.295
227

5.222
1.881
0

5.579
1.001
60

395

676

1.024

7.356

7.779

7.665

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι στα εμπορεύματα κατατάσσονται οι τίτλοι σε Blu ray και dvd οι οποίοι αγοράζονται ως τελικό εμπόρευμα
χωρίς περαιτέρω επεξεργασία από την Εταιρία, ενώ στα προϊόντα κατατάσσονται τα dvds τα οποία υποβάλλονται σε
προηγούμενη επεξεργασία πριν την πώληση τους.
Τα αποθέματα αποτιμούνται καταρχήν στο τέλος της χρήσης, κατά είδος ή ομάδα συγγενών ειδών, στη μικρότερη τιμή
μεταξύ του κόστους τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Για τα αποθέματα που έχουν αποτιμηθεί σε καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία διενεργείται πρόβλεψη υποτίμησης. Κάθε φορά που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις,
εξετάζεται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και είναι δυνατή η αντιστροφή της πρόβλεψης.
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
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Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual την
31.12.2008 διαμορφώθηκαν σε 68.386 χιλ. € έναντι 69.730 χιλ. € την 31.12.2007, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης
του 2%, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο την μείωση του κύκλου εργασιών κατά την αντίστοιχη περίοδο.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual την
31.12.2007 διαμορφώθηκαν σε 69.730 χιλ. € έναντι 51.524 χιλ. € την 31.12.2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης
του 35%, ως αποτέλεσμα αφενός της αύξησης κατά 23% του κύκλου εργασιών κατά την αντίστοιχη περίοδο και αφετέρου
της μεταβολής των όρων της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου προς τους πελάτες.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2008 σε σύγκριση με την 31.12.2007:
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από αξιόγραφα
μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες
Συνολικές Εμπορικές Απαιτήσεις

31.12.2007

31.12.2008

33.527
36.444
(242)
69.730

30.065
38.961
(640)
68.386

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η κίνηση του λογαρισμού των προβλέψεων απομείωσης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων κατά την τριετία 2006-2008:
(σε χιλ. €)
Λογαριασμός Πρόβλεψης
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων

Λογαριασμός στον Ισολογισμό που
περιλαμβάνεται

31/12/2005

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

Κίνηση λογαριασμών Προβλέψεων απομείωσης του ισολογισμού για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές
Λοιπές
Λοιπές
Προβλέψεις
31/12/2006 Προβλέψεις
31/12/2007 Προβλέψεις
31/12/2008
κινήσεις
κινήσεις
κινήσεις

134

108

-

242

134

108

0

242

0

-

242

398

-

640

0

242

398

0

640

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, στη χρήση 2008 έγιναν προβλέψεις απομείωσης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 398 χιλ. € και αφορούσαν αποκλειστικά σε εμπορικές απαιτήσεις. Σαν
αποτέλεσμα το υπόλοιπο των σχηματισμένων προβλέψεων αυτής της κατηγορίας στο τέλος της χρήσης 2008 ανήλθε σε 640
χιλ. €. Στην προηγούμενη χρήση 2007 δεν είχαν διενεργηθεί προβλέψεις για αυτήν την κατηγορία μέσων και το ύψος των
σχηματισμένων προβλέψεων στο τέλος της χρήσης είχε διαμορφωθεί σε 242 χιλ. €. Οι προβλέψεις αυτές επιβάρυναν τα
αποτελέσματα της χρήσης μέσω του λογαριασμού Προβλέψεις Εκμετάλλευσης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2007 σε σύγκριση με την 31.12.2006:

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από αξιόγραφα
μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες*
Συνολικές Εμπορικές Απαιτήσεις

31.12.2006

31.12.2007

19.532
31.992
0
51.524

33.285
36.444
0
69.730

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι για την χρήση του 2007, η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» παρατίθεται δύο φορές, όπως παρουσιαζόταν στις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2007 και όπως παρουσιάσθηκε στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.
Ο λογαριασμός «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και
την 31.12.2006 αποτελούν το 22%, το 24% και το 21% του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου που δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένα και τη λογιστική αξία των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που θα ήταν σε καθυστέρηση ή απομειωμένα και τα οποία έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης την 31.12.2008:

Κατηγορία Χρηματοοικονομικών Μέσων

Συνολική έκθεση σε κίνδυνο
και εξασφαλίσεις
Συνολικά

(σε χιλ. €)
Δάνεια και απαιτήσεις - Μη κυκλοφοριακά στοιχεία

Εξασφαλίσεις

4.415

ενεργητικού
Δάνεια και απαιτήσεις - Κυκλοφοριακά στοιχεία

4.415

99.098

ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω

Σε καθυστέρηση και
απομειωμένα
Σε
Απομειωμένα
καθυστέρηση
0

1.629

7.321

0

Μη απομειωμένα
ή σε καθυστέρηση

0

110.834

4.415

1.629

Στοιχεία σε
αναδιαπραγμάτευση
μη απομειωμένα

4.415 Αφορούν κατά κύριο λόγο δοσμένες εγγυήσεις της STER CINEMAS AE
ως προκαταβολές ενοικίων. Δεν πρόκεται για μέσα άμεσα
ρευστοποιήσιμα, αλλά παράλληλα δεν αφορούν και ποσά
βραχυπρόσθεσμα απαιτητά.
97.469 Αφορούν εμπορικές απαιτήσεις. Πραγματοποιείται αξιολόγηση της
ανακτησιμότητάς τους συγκρίνοντας τη συμπεριφορά των
πελατώνβάσει πληροφόρησης και ερευνών που αντλείται από
αξιόπιστες πηγές.
7.321 Τα εν λόγω χρημ/κα μέσα αφορούν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
που δεν τίθεται σε αμφισβήτηση αφού πρόκειται για άμεσα
ρευστοποιήσιμα μέσα

640

0

αποτελεσμάτων
Σύνολο

Πληροφορίες για πιστωτική ποιότητα διαφοράς

0

0

0

640

0

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» την 31/12/2008:
(σε χιλ. €)

Όμιλος
Υπόλοιπο

Κατηγορία Χρηματοοικονομικών

Τέλους

Μέσων*

Χρήσης

Απαιτήσεις από πελάτες

30.065

Aξιόγραφα εισπρακτέα
Σύνολο

Ενηλικίωση
Έως 1 μήνα

1-3 μήνες

3-12 μήνες

άνω των 12

Πάνω από

μηνών

60 μήνες

4.922

10.398

14.409

337

38.961

688

15.516

22.038

720

69.026

5.609

25.913

36.447

1.057

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(*) Στον εν λόγω πίνακα παρατίθεται το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις» χωρίς να
λογιστούν οι προβλέψεις για επισφάλειες οι οποίες αφορούν τόσο σε ανοιχτά υπόλοιπα πελατών όσο και σε απαιτήσεις
από αξιόγραφα.
Πολιτική του Ομίλου είναι να διαχωρίζει άμεσα τους πελάτες που έχουν υπερβεί τα συμβατικά πιστωτικά όρια και αυτούς
θεωρεί κατ’ αρχήν ότι αποτελούν αντικείμενο πιστωτικού κινδύνου. Στις 31.12.2008 οι απαιτήσεις του Ομίλου που είχαν
ξεπεράσει τα πιστωτικά όρια ανέρχονταν σε 1.629 χιλ. € και οι αντίστοιχες σχηματισμένες προβλέψεις ανέρχονταν σε 640
χιλ. €, καλύπτοντας ένα ποσοστό της τάξης του 39% των συνολικών καθυστερήσεων που κρίνεται επαρκές από τη Διοίκηση
της Εταιρίας για την κάλυψη πιθανών κινδύνων απωλειών. Στον ακόλουθο πίνακα παρέχονται πληροφορίες για τα
υπόλοιπα σε καθυστέρηση του Ομίλου ύψους 1.629 χιλ. € στις 31.12.2008 κατά κατηγορία και την ανάλυση της ηλικίας
τους από τότε που άρχισε η καθυστέρηση:
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(σε χιλ. €)
Κατηγορία Χρηματοοικονομικών
Μέσων
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Όμιλος AUDIO VISUAL
Υπόλοιπο
Ηλικία Καθυστερήσεων*
Εξασφαλίσεις
Τέλους
3-12
12-60
Πάνω από 60
Εύλογη Αξία Έως 1 μήνα 1-3 μήνες
Χρήσης
μήνες
μήνες
μήνες
1.629
989
29
55
845
563
136

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(*) Τα παραπάνω έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τους όρους πίστωσης (8 μήνες) της Εταιρίας που ισχύουν για
συναλλαγές με υφιστάμενους πελάτες. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται επιταγές που έχουν εκχωρηθεί σε Τράπεζες
προς εξασφάλιση πιστώσεων.
Λοιπές απαιτήσεις
Η ανάλυση των «Λοιπών απαιτήσεων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Χρεώστες Διάφοροι
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

6.372
8.701
2.051
17.124

12.772
12.823
2.751
28.346

13.624
15.037
2.051
30.712

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Χρεώστες Διάφοροι» κατά την 31.12 των χρήσεων
2006, 2007 και 2008:
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
(σε χιλ. €)
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι και Παρακρατημένοι
Φόροι
Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων
Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

4.883

8.909

8.582

974
516

1.441
1.611

1.329
2.530

0
6.372

810
12.772

1.183
13.624

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι προκαταβολές σε προμηθευτές αφορούν κυρίως σε προκαταβολές που έχουν δοθεί έναντι αγοράς
κινηματογραφικών ταινιών, έναντι εκμισθώσεων τηλεοπτικών στούντιο, έναντι αγοράς παγίου εξοπλισμού και έναντι
συμφωνιών για διάφορες διαφημιστικές εκδηλώσεις.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προκαταβολές σε προμηθευτές» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008
διαμορφώθηκε σε 8.582 χιλ. € έναντι 4.883 χιλ. € την 31.12.2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αξιοσημείωτη αύξηση, ως
αποτέλεσμα της αύξησης των προκαταβολών σε στούντιο παραγωγής για τα γυρίσματα τηλεοπτικών παραγωγών που
αφορούν στην θυγατρική εταιρία ON PRODUCTIONS.
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Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Η ανάλυση των «Ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007
και 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
(σε χιλ. €)
Ταμείο
Καταθέσεις τραπεζών
Σύνολο

31.12.2006

1.465
5.978
7.442

31.12.2007

703
5.733
6.436

31.12.2008

279
7.042
7.321

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(σε χιλ. €)
31.12.2006
31.12.2007
Υπόλοιπο έναρξης
1.181
1.820
Προβλέψεις περιόδου
667
238
μείον : καταβληθείσες αποζημιώσεις
233
521
συν: Λοιπές προσαρμογές
205
0
Υπόλοιπο Λήξης 31.12.2008 & 31.12.2007
1.820
1.536

31.12.2008

1.536
402
380
0
1.558

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2008:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2008 (σε χιλ. €)
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
31.12.2008
15.693
Υπόλοιπο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
31.12.2007
13.939
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανάλυση μεταβολής
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 31.12.2007
πλέον:
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
Επίδραση από αποτίμηση κτιρίων και οικοπέδων
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Λοιπές Επιδράσεις
Σύνολο επιδράσεων
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 31.12.2008

1.754
13.939
344
1.136
4
5
265
0
1.754
15.693

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual την
31.12.2008 διαμορφώθηκαν σε 62.506 χιλ. € έναντι 67.592 χιλ. € την 31.12.2006, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης
του 8% οφειλόμενη κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων από leasing παγίων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται
ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την
κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008:
Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις
(σε χιλ. €)
31.12.2006
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
51.452
Υποχρεώσεις από Leasing παγίων
16.059
Λοιπές υποχρεώσεις
81
Σύνολο
67.592

31.12.2007

31.12.2008

48.997
13.247
131
62.376

52.295
10.080
131
62.506

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Οι Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και την 31.12.2006
αποτελούν το 20%, το 21% και το 27% του Συνόλου του Παθητικού αντιστοίχως.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ανά
τράπεζα για τον Όμιλο Audio Visual την 31.12.2008, καθώς και η ωρίμανση τους:
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(σε χιλ. €)
1. AUDIO VISUAL

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

Τύπος Δανείου

Μέσο
Επιτόκιο

2009

2010

2011

2012

2013

2014

500

31.12.2008

ΕΘΝΙΚΗ

2.500 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

4%

1.500

1.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

4.500 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

6%

1.000

1.000

1.000

1.000

MARFIN

8.572 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

4%

2.443

2.443

2.444

1.241

EUROBANK

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ + ΜΑΚΡ/ΣΜΟ
5.640 ΔΑΝΕΙΟ

6%

1.111

1.111

1.111

2.307

MILLENIUM

2.040 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

5%

300 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

8%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

3.547 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

5%

ΑΤΕ

1.500 Μεσοπρόθεσμο Δάνειο

4%

500

500

500

600 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

4%

600

3.400

CITIBANK

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (1)

3.146 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

6%

32.346

2. STER CINEMAS
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10.400 Κοινοπρακτικό Ομολ Δάνειο
1.100 Ομολογιακό Δάνειο

BNP
ΣΥΝΟΛΟ (2)

5%

3.500

3.500

6%

550

550

377

315

0
11.500

3. ON PRODUCTION
MARFIN

2.034 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

6%

EUROBANK

1.247 Ομολογιακά Δάνεια

6%

PROBANK

3.131 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

9%

MILLENIUM

1.127 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

9%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (3)
4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ (4)

564 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
8.103

7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4)

127

127

300

346
52.295

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των υποχρεώσεων από Leasing παγίων για τον Όμιλο Audio Visual την
31.12.2008 ύψους 10.080 χιλ. €:

ΑΜΚ Audio Visual_έκδοση 2η_23/9/2020

112

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ LEASING ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2008 (σε
χιλ. €)
Ενοποιούμενη εταιρία

Ποσό

Σχόλιο σε τι αφορά

1. AUDIOVISUAL
ASPIS
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύνολο

1.062

LEASEBACK

184

LEASING

1.246

2. STER CINEMAS
ASPIS

579

LEASING

ASPIS

430

LEASEBACK

ALPHA

37

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.130

LEASING

Σύνολο

2.176

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FBB
ETE
Πανελλήνια
Σύνολο

296
488
643
4.010
766
6.203

LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING

168

LEASING

ALPHA

2

LEASING

Σύνολο

171

4. ΒΜΛ ΑΒΕΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ

5. POWER MUSIC PRODUCTIONS
ΑΤΤΙΚΗΣ

224

LEASING

61

LEASING

6. ΟΝ PRODUCTION
ASPIS
ΣΥΝΟΛΟ

10.080

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των προμηθευτών και συναφών υποχρεώσεων ανήλθε σε €56.680 χιλ. την 31/12/2008,
έναντι €50.225 χιλ. την 31/12/2007 και €41.670 χιλ. την 31/12/2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 36%
κατά την εξεταζόμενη τριετία, γεγονός που οφείλεται στην αξιοσημείωτη αύξηση της δραστηριότητας της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών από την θυγατρική εταιρία On Productions ΑΕ κατά την εν λόγω περίοδο. Η ανάλυση
των εν λόγω υποχρεώσεων του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12 των χρήσεων 2006, 2007 και 2008, εμφανίζεται στον
κάτωθι πίνακα:
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

13.807
27.863
41.670

13.384
36.841
50.225

18.711
37.969
56.680

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Οι προμηθευτές και οι συναφείς υποχρεώσεις του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008, την 31.12.2007 και την 31.12.2006
αποτελούν το 18%, το 17% και το 17% του Συνόλου του Παθητικού αντιστοίχως.
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ωρίμανση του λογαριασμού των προμηθευτών και συναφών υποχρεώσεων την
31.12.2008:
(σε χιλ. €)

Όμιλος
Υπόλοιπο

Προμηθευτές & Συναφείς

Τέλους

Υποχρεώσεις

Χρήσης

Ηλικία Καθυστερήσεων
Πάνω από
Έως 1 μήνα

1-3 μήνες

3-12 μήνες

12-60 μήνες

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

18.711

339

628

9.703

Επιταγές πληρωτέες

37.969

2.066

19.059

15.910

934

Σύνολο

56.680

2.405

19.687

25.614

8.975

60 μήνες

8.041
0

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Η ανάλυση των «Βραχυπρόθεσμων δανείων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 31.12.2008 με αναφορά στα τραπεζικά όρια
ανά δάνειο, εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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1000

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)

Όρια ανά

1. AUDIO VISUAL

31.12.2008

Τράπεζα

ΕΘΝΙΚΗ

5.388

8.000

ALPHA

4.815

7.500

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2.766

5.500

655

2.000

EUROBANK

2.711

3.500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

4.327

5.000

332

1.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

3.222

4.000

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

1.000

2.000

144

5.000

FBB

1.528

3.000

ΑΤΕ

2.494

3.000

PROBANK

5.127

6.500

2.156

5.500

MARFIN

MILLENIUM

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
2. STER CINEMAS
ALPHA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
MARFIN
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
BNP
PROBANK

36.664
31.12.2008

270

270

45

100

1.035

1.000

56

100

1.090

1.000

0
1.963

2.000

EUROBANK

405

400

ΣΥΝΟΛΟ (2)

4.864
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)
Όρια ανά

3. ON PRODUCTION
ΕΘΝΙΚΗ
ALPHA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

31.12.2008

Τράπεζα

220

500

1.558

1.500

7

EUROBANK

1.000

1.000

ATE
ΣΥΝΟΛΟ (3)
4. POWER MUSIC PRODUCTIONS

4.000
6.785

4.000

ΕΘΝΙΚΗ

31.12.2008

70

260

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

122

300

FFB

245

350

ΑΤΤΙΚΗΣ

125

400

PROBANK

182

200

MILLENIUM

482

500

502

1.100

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ (4)
5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
EUROBANK
NOVA
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
PROTON ΒΑΝΚ
FBB
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ (5)
6. ΒΜΛ ΑΒΕΕ

1.729
31.12.2008

3.000
1.227
616
0
1.045
705
1.021
1.041
8.655

3.000
1.500
600
1.000
700
1.000
1.000

31.12.2008

EUROBANK

197

400

ΚΥΠΡΟΥ

428

500

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ (6)

48
672

200

7. Prooptiki Entertainment DOO (Serbia)
ΣΥΝΟΛΟ (7)

200

200

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7)

59.569

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι εμφανιζόμενες αποκλίσεις του ανωτέρω πίνακα μεταξύ των ορίων και των υφιστάμενων τραπεζικών
υποχρεώσεων, οφείλονται στο γεγονός ότι ο Όμιλος έχει πετύχει να του εγκριθούν αυξημένα ανά τράπεζα χρηματοδοτικά
όρια τα οποία του δίνουν την ευχέρεια επιλογής όσο αφορά την επωφελέστερη χρήση αυτών και επιπροσθέτως, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για ανάληψη συναφών πιστοληπτικών κινδύνων σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις
(π.χ. αξιόγραφα, προσωπικές εγγυήσεις).
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Η ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την εξεταζόμενη
τριετία 2006-2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
(σε χιλ. €)
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
623
420
335
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
974
2.178
104
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ
13.048
17.336
23.847
ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
9.275
3.275
0
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ FACTORING
8.040
17.363
15.899
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.028
9.003
6.693
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
0
200
0
Σύνολο
35.988
49.775
46.878
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση» στις 31.12.2008:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
(σε χιλ. €)
Αξία Leasing πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο πληρωτέο στην επόμενη χρήση

31.12.2008

7.082
16.764
23.847

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Αξία Leasing πληρωτέα στην επόμενη χρήση» στις
31.12.2008 ύψους 7.082 χιλ. €:

ΑΜΚ Audio Visual_έκδοση 2η_23/9/2020

117

ΑΞΙΑ LEASING ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΝ 31.12.2008 (σε χιλ. €)
Ενοποιούμενη εταιρία

Ποσό

Σχόλιο σε τι αφορά

1. AUDIOVISUAL
ASPIS

2.711

LEASEBACK

ALPHA

111

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

387

LEASING

Σύνολο

3.209

2. STER CINEMAS
ASPIS

398

LEASING

ASPIS

320

LEASEBACK

ALPHA

391

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

738

LEASING

Σύνολο

1.845

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
102
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
297
FBB
153
ETE
719
Πανελλήνια
98
Eurobank
4
Σύνολο
1.373

LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING

4. ΒΜΛ ΑΒΕΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ

249

LEASING

ALPHA

307

LEASING

Σύνολο

556

5. POWER MUSIC PRODUCTIONS
ΑΤΤΙΚΗΣ

76

LEASING

22

LEASING

6. ΟΝ PRODUCTION
ASPIS
ΣΥΝΟΛΟ

7.082

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση»
στις 31.12.2008 ύψους 16.764 χιλ. €:
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(σε χιλ. €)

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μέσο

1. AUDIO VISUAL

31.12.2008

Τύπος Δανείου

Επιτόκιο

ΕΘΝΙΚΗ

7.250 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

4%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.000 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

6%

MARFIN

1.761 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

4%

EUROBANK

1.391 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

5%

ΑΤΕ

500 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ

4%

ΑΤΤΙΚΗΣ

800 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

4%

ΣΥΝΟΛΟ (1)
2. STER CINEMAS
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
BNP
ΣΥΝΟΛΟ (2)

12.702
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΜΟΛOΓΙΑΚΟ
3.000 ΔΑΝΕΙΟ
550 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

5%
6%

75 ΕΞΟΦΛΗΘΗ
3.625

3. ON PRODUCTION
EUROBANK

377 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

6%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (3)

60 Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
437

7%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3)

16.764

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού Υποχρεώσεις από factoring κατά την εξεταζόμενη τριετία παρατίθεται στον ακόλουθο
πίνακα:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ FACTORING (σε χιλ. €)
AUDIOVISUAL
ON PRODUCTION
ΒΜΛ
STER CINEMAS
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2006
411
6.717
912
0
8.040

31.12.2007
3.005
12.712
1.646
0
17.363

31.12.2008
2.449
10.833
2.211
405
15.899

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Η κατά 98% αύξηση του λογαριασμού Υποχρεώσεις από factoring κατά την 31.12.2008 σε σχέση με την 31.12.2006
προέρχεται κυρίως από τη θυγατρική εταιρία On Productions A.E. και δευτερευόντως από την μητρική εταιρία και την
θυγατρική εταιρία ΒΜΛ ΑΕΒΕ.
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Υποχρεώσεις» κατά την εξεταζόμενη τριετία αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ανάλυση Λοιπών Υποχρεώσεων
(σε χιλ. €)
Υποσχετικές Επιστολές εξωτερικού πληρωτέες
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Καταθέσεις μετόχων
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

474
480
1.736
719
618
4.028

629
398
1.582
867
5.527
9.003

743
417
1.689
2.542
1.303
6.693

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Η κατά 66% αύξηση των Λοιπών Υποχρεώσεων κατά την 31.12.2008 σε σχέση με την 31.12.2006 προέρχεται κυρίως από την
αξιοσημείωτη αύξηση του λογαρισμού «Καταθέσεις μετόχων».
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Καταθέσεις μετόχων» ποσού € 2.542 χιλ. την 31.12.2008 του ανωτέρω πίνακα αναλύεται ως
ακολούθως:
Καταθέσεις Μετόχων

(σε χιλ. €)
Κατάθεση από την "ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ ΑΕ" έναντι ΑΜΚ στην
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
Κατάθεση από την "DEVALCORA ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ" έναντι ΑΜΚ στην STER CINEMAS
ΑΕ

31.12.2008

542
2.000

Σύνολο
2.542
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από εξαγορές την 31.12.2007 ύψους 3.275 χιλ. € αφορούν αφενός στις υποχρεώσεις από
την εξαγορά της εταιρίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ύψους 2.275 χιλ. € και αφετέρου στις υποχρεώσεις από την εξαγορά του 9%
της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ύψους 1.000 χιλ. €.

3.15.2 Αλλαγή επιμέρους στοιχείων συνοδευτικών πινάκων των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
Ορισμένα στοιχεία που απεικονίζονται σε συνοδευτικούς πίνακες στις σημειώσεις των δημοσιευμένων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2008 και αφορούν στην συγκρίσιμη χρήση του 2007, διαφέρουν από τα αντίστοιχα στοιχεία που
απεικονίζονται στους συνοδευτικούς πίνακες στις σημειώσεις των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2007 και εμφανίζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:
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Αλλαγή επιμέρους στοιχείων
συνοδευτικών πινάκων

31.12.2007 (συγκριτικά στοιχεία
από ενοποιημένες οικονομικές
καταταστάσεις της 31.12.2008)

31.12.2007
(Δημοσιευμένα)

Διαφορά

Επεξήγηση

Κόστος Πωληθέντων:
Ανάλωση αποθεμάτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
Παροχές τρίτων

8.871.178,26

4.473.824,17

364.192,74

339.842,09

11.132.788,00

11.620.992,78

4.561.145,97

4.873.213,10

10.467.151,85

11.066.433,60

17.092.384,02

19.379.801,08

13.484,25

14.483,24

10.722.874,06
11.456.609,79

Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
(24.350,65)
συναλλαγών

(4.397.354,09)

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
312.067,13
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
599.281,75
συναλλαγών

488.204,78

ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
998,99
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
(10.722.874,06)
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
11.456.609,79
συναλλαγών
2.287.417,06

ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών

Έξοδα διοίκησης:
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης

5.004.010,75

5.106.560,35

5.066.127,18

5.078.754,97

2.178.553,03

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
12.627,79
συναλλαγών

102.549,60

(2.178.553,03) ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
(16.665,62)
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
(195.294,27)
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
49.068,44
συναλλαγών

ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών

132.964,03

116.298,41

4.553.587,26

4.358.292,99

2.055.922,40

2.104.990,84

6.191,22

6.247,93

56,71

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών

2.226.210,37

2.226.210,37

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών

4.486.195,43

5.420.985,08

934.789,65

5.331.158,99

5.771.847,93

440.688,94

Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας

ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών

Έξοδα διάθεσης:
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης

1.343.884,49

(1.343.884,49)

109.118,50

175.160,30

66.041,80

5.692.281,34

3.315.633,28

(2.376.648,06)

2.043.892,32

2.359.793,87

315.901,55

13.672,15

451.659,05

437.986,90

ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών
ενδοεταιρικών

ορθότερος επιμερισμός εξόδων ενδοεταιρικών
συναλλαγών

1.525.123,70

Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας

ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών
ορθότερος επιμερισμός εξόδων
συναλλαγών

Πελάτες & λοιπές εμπορικές απαιτήσεις:
Απαιτήσεις από πελάτες
Προβλέψεις για επισφάλειες

33.285.342,15
0,00

33.527.181,83

241.839,68

ορθότερη απεικόνιση κονδυλίου

-241.839,68

(241.839,68)

ορθότερη απεικόνιση κονδυλίου

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία μη ελεγμένων από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
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3.15.3 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ταμειακών Ροών του Ομίλου AUDIO VISUAL
Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις 2006-2008 αναλύονται στον κάτωθι πίνακα:

(σε χιλ. €)

01.01 31.12.2006

01.01 31.12.2007

01.01 31.12.2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
11.415,71

8.503,09

1.730,44

Αποσβέσεις

7.701,03

9.362,03

8.366,45

Προβλέψεις

400,96

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00
(3.129,69 )
7.603,47

(283,82 )
0,00
(2.963,37 )
11.514,95

501,95
0,00
(428,34 )
14.175,13

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
113,87

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(1.524,73 )

(422,25 )

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(10.265,52 )

(28.908,58 )

(7.272,90 )

9.627,71

22.324,74

(1.502,39 )

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(7.603,47 )

(11.514,95 )

(14.175,13 )

Καταβεβλημένοι φόροι

(2.658,76 )

(3.386,02 )

(810,22 )

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

11.566,72

4.225,83

698,87

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

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(9.047,05 )

(2.595,00 )

(0,50 )

(27.173,31 )

(27.192,62 )

(23.698,91 )

Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών

0,00

4.486,35

0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

0,00

0,00

5.795,65

13,16

108,92

428,34

Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

0,00

0,00

0,00
(17.475,42 )

(36.207,20 )

(25.192,35 )

8.000,85

8.858,24

0,00

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

26.558,53

17.037,43

23.884,52

Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(7.353,09 )

(4.347,89 )

(4.495,89 )

Μερίσματα πληρωθέντα

(1.481,17 )

(1.587,36 )

(1.727,66 )

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

25.725,12

19.960,42

17.660,98

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)

1.084,65

(1.006,11 )

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

6.357,83

7.442,48

6.436,37

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

7.442,48

6.436,37

7.320,80

884,43

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.15.4 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης 2006 – 2008
Η ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις χρήσεις 2006 - 2008 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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(σε χιλ. €)
Υπόλοιπο την 01.01.2006
Καθαρό κέρδος χρήσης
Φόροι μεταφερόμενοι απευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδος / ζημιά που αναγνωρίστηκε άμεσα
στα ίδια κεφάλαια
Μεταφορά αποθεματικών
Μέρισμα
Προσθήκες λόγω συγχώνευσης
Υπόλοιπο την 31.12.2006

Μετοχικό
κεφάλαιο
10.370,78

Αποθεματικό
Υπέρ Το Άρτιο
6.885,00

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
0,00

Λοιπά Κέρδη / (ζημιές) εις Σύνολο Καθαρής Δικαιώματα
αποθεματικά
νέον Θέσης Μετόχων Μειοψηφίας
4.071,46
17.003,34
38.330,58
1.942,24
8.619,91
8.619,91
249,02
(166,85)

-166,85
-530,42
0,00
-1.481,54
491,14

7.277,96

109,98

(530,42)
(115,62)
(1.481,54)
(359,61)

6.747,54
0,00
-1.481,54
491,14

4.297,06

22.969,20

45.262,81

9.469,22

54.732,04

Κέρδη / (ζημιές)
εις νέον
22.969,20

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
Μετόχων
45.262,81

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
9.469,22

5.358,62

5.358,62

(90,57)

(57,60)

-57,60
0,00

(31,65)
2.138,24
(125,75)
12,74

115,62
740,77
11.111,55

6.885,00

0,00

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
40.272,82
8.868,93
-166,85

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

(σε χιλ. €)
Υπόλοιπο την 01.01.2007

Μετοχικό
κεφάλαιο
11.111,55

Αποθεματικό
Υπέρ Το Άρτιο
6.885,00

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
0,00

Λοιπά
αποθεματικά
4.297,06

Συναλλαγματικές
Διαφορές
0,00

Καθαρό κέρδος χρήσης
Φόροι μεταφερόμενοι απευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Κέρδος / ζημιά που αναγνωρίστηκε άμεσα
στα ίδια κεφάλαια
Μεταφορά αποθεματικών
Μέρισμα
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31.12.2007

980,00
12.091,55

5.740,00
12.625,00

0,00

349,29
123,30

(50,86)

(133,05)
(123,30)
(1.587,36)

165,38
0,00
-1.587,36

4.769,65

-50,86

26.426,51

6.720,00
55.861,84

11.372,23

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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(σε χιλ. €)
Υπόλοιπο την 01.01.2008
Καθαρό κέρδος χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο
12.091,55

Αποθεματικό
Υπέρ Το Άρτιο
12.625,00

Αποθεματικά
εύλογης αξίας
0,00

Φόροι μεταφερόμενοι απευθείας στα ίδια
κεφάλαια
Κέρδος / ζημιά που αναγνωρίστηκε άμεσα
στα ίδια κεφάλαια
Μεταφορά αποθεματικών
Μέρισμα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο την 31.12.2008

Λοιπά
αποθεματικά
4.769,65

(72,43)
38,91

Κέρδη / (ζημιές)
εις νέον
26.426,51
918,12

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
Μετόχων
55.861,84
918,12

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
11.372,23
2,11

(31,41)

-31,41

3,11

(87,66)

15,47
(38,91)
(1.727,66)
(61,26)

-144,62
0,00
-1.727,66
-80,46
0,00

(220,50)

-138,52

25.500,86

54.795,81

11.156,94

Συναλλαγματικές
Διαφορές
(50,86)

(19,20)
12.091,55

12.625,00

0,00

4.716,92

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.15.5 Επεξηγηματικές Πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συντάξει εκθέσεις στις οποίες παρατίθενται σημειώσεις και πληροφορίες επί των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της 31/12/2006, 31/12/2007 και 31/12/2008, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ζητήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005. Οι εν λόγω εκθέσεις παρατίθεται στην ιστοσελίδα του εκδότη www.ave.gr
3.15.6 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.0130.09.2009
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενδιάμεσες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/9/2009 οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημήτριο Ντζανάτο (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton A.E. (Ζεφύρου 56, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210-72 53 315). Οι εν
λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 16/11/2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
3.15.6.1 Εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/130/9/2009
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 30/9/2009 ΤΗΣ AUDIOVISUAL

Εταιρεία

Άμεσο
Έμμεσο
ποσοστό
ποσοστό
συμμετοχής συμμετοχής

Έδρα

ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)
PROOPTIKI CYPRUS LTD
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
POWER MAX A.E.
EAR 2 EAR A.E.
EGGWAVE PUBLISHING ΑΕ

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μαρούσι – Ν. Αττικής
Αθήνα – Ν. Αττικής
Κορωπί –Ν. Αττικής
Μαρούσι – Ν. Αττικής
Βουκουρέστι Ρουμανία
Σόφια - Βουλγαρία
Βελιγράδι - Σερβία
Λευκωσία – Κύπρος

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

-

100,00%
66,16%
51,00%
51,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

-

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Αγ. Ι. Ρέντης - Πειραιάς
Βελιγράδι - Σερβία
Ποντκόριτσα Μαυροβούνιο
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής
Μαρούσι – Αττικής

51,00%
-

3,31%

-

3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

51,00% Ολική Ενοποίηση
3,31%
Κόστος κτήσης
3,31%
20,40%
20,40%
35,70%

Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης

Πηγή: Βάσει Δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν
επισκοπηθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Η επωνυμία της εταιρίας POWER MAX ΑΕ στην οποία συμμετέχει έμμεσα η AUDIO VISUAL μέσω της θυγατρικής εταιρίας
POWER MUSIC PRODUCTIONS ΑΕ άλλαξε στις 30.11.2009 και πλέον ονομάζεται «POWER SEVEN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΟΥ
ΑΕ».
Επίσης, οι επωνυμίες των θυγατρικών εταιριών στην Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Σερβία πρόσφατα
άλλαξαν και πλέον χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες:
Παλιά Επωνυμία
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI CYPRUS LTD
PROOPTIKI ROMANIA SRL

Νέα Επωνυμία
AUDIO VISUAL BULGARIA LTD (ισχύει μετά τις
17.12.2009)
AV THEATRICAL LIMITED (ισχύει μετά τις 18.12.2009)
SC AUDIO VISUAL ROMANIA SRL (ισχύει μετά τις
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PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

7.1.2010)
AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.(ισχύει μετά
13.1.2010)

3.15.7 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/130/9/2009
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο
1/1-30/9/2009:

127

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
(σε χιλ. ευρώ)

1.1-30.9.2008

1.1-30.9.2009

Κύκλος Εργασιών

77.999

68.665

Μείον: Κόστος Πωλήσεων

(38.814)

(35.750)

Μικτό Κέρδος

39.185

32.915

1.608

1.148

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(13.654)

(14.916)

Μείον: Έξοδα Διάθεσης

(14.741)

(12.312)

(757)

(545)

(27.543)

(26.624)

11.642

6.291

17.347

12.456

(8.383)

(10.607)

Πλέον: Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

-

-

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Έσοδα
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Πλέον: Λοιπά Έσοδα

Μείον: Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης
Σύνολο Εξόδων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Μείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Αποτελέσματα προ φόρων

3.353

(4.154)

Μείον: Φόρος Εισοδήματος

(1.789)

Καθαρά Κέρδη χρήσης

1.564

(5.150)

1.914

(4.330)

(997)

Αποδίδονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

(349)

(820)

Συναλλαγματικές διαφορές

(222)

(297)

Αποτίμηση μη επενδυτικών παγίων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους

(222)

(479)
(776)

1.342

(5.926)

Ιδιοκτήτες μητρικής

1.790

(5.106)

Δικαιώματα μειοψηφίας

(447)

(820)

Βασικά αποτελέσματα μετά από Φόρους ανά μετοχή (σε €)

0,11

(0,25)

Τ α συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου αποδίδονται σε :

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Κύκλος Εργασιών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της AUDIO VISUAL, με βάση τα
Δ.Λ.Π. / Δ.Π.Χ.Α., για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008:
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(σε χιλ. €)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
1.11.130.9.2008 30.9.2009

Εκμετάλλευση δικαιωμάτων ταινών σε DVD &
Διαδικτυακών παιχνιδιών (Darkfall)
Κινηματογραφικές αίθουσες
Τηλεοπτικές παραγωγές
Επεξεργασίες ήχου
Αναπαραγωγή DVDs
Ψυχαγωγικά πάρκα
Σύνολο

37.670
13.896
14.627
1.687
483
9.635
77.999

33.118
13.865
9.465
1.733
1.172
9.312
68.665

% μεταβ.
-12,08%
-0,22%
-35,29%
2,75%
142,33%
-3,36%
-11,97%

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AUDIO VISUAL κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 διαμορφώθηκε σε 68.665 χιλ. €
έναντι 77.999 χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 12%. Η εν λόγω μείωση
οφείλεται κυρίως αφενός στην κατά 12% μείωση των εσόδων από την πώληση δικαιωμάτων ταινιών σε DVD σε επίπεδο
μητρικής εταιρίας και αφετέρου, στην κατά 35% μείωση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής On Productions A.E. λόγω της
μείωσης του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών. Η εν λόγω μείωση του αριθμού των τηλεοπτικών παραγωγών οφείλεται
στο γεγονός ότι τα τηλεοπτικά κανάλια προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση κατά την χρήση 2009
περιόρισαν τις τηλεοπτικές παραγωγές.
Κόστος Πωλήσεων
Η ανάλυση του «Κόστους Πωλήσεων » του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
(σε χιλ. €)

1.130.9.2008

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων

1.130.9.2009

2.248

4.977

Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα

7.453
14.846
6.024
153
4.968

7.100
9.535
5.552
171
5.036

Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2.955
166
38.814

3.124
255
35.750

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Audio Visual, μη ελεγμένα απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Το κόστος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξης του 8% κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε €35.750
χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, από € 38.814 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Ως ποσοστό επί των εσόδων,
το κόστος πωλήσεων ήταν της τάξης του 52% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 και 50% κατά την αντίστοιχη περίοδο του
2008.
Μικτό κέρδος
Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €32.915 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι €39.185 χιλ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας δηλαδή μείωση της τάξης του 16%. Εντούτοις ως ποσοστό επί των εσόδων, το μικτό
κέρδος ήταν της τάξης του 48% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 έναντι 50% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
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Έξοδα Διοίκησης
Η ανάλυση των «Εξόδων Διοίκησης» του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο

1.130.9.2008
3.648
3.636
2.332
55
2.502
1.402
45
13.621

1.130.9.2009
3.998
3.016
2.650
158
3.408
1.554
131
14.916

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Audio Visual, μη ελεγμένα απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε € 14.916 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι € 13.654 χιλ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ήτοι σε απόλυτα νούμερα αυξήθηκαν κατά 9%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των εξόδων που
αφορούν στην προβολή και διαφήμιση κινηματογραφικών ταινιών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό «Διάφορα
έξοδα». Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 22% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009
έναντι 17% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Έξοδα Διάθεσης
Η ανάλυση των «Εξόδων Διάθεσης» του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
(σε χιλ. €)
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Δαπάνες προβολής & διαφήμισης
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο

1.130.9.2008
3.800
3.589
1.487
146
3.914
1.361
443
14.741

1.130.9.2009
3.346
1.415
1.364
108
4.342
1.210
526
12.312

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Audio Visual, μη ελεγμένα απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε € 12.312 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι € 14.741 χιλ. κατά την
αντίστοιχη περίοδο του 2008, ήτοι σε απόλυτα νούμερα μειώθηκαν κατά 16%. Εντούτοις, ως ποσοστό επί του κύκλου
εργασιών, τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε 18% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 έναντι 19% κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008.
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Λοιπά Έσοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εσόδων» του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
1.11.130.9.2008
30.9.2009
493
721
1.115
427
1.608
1.148

(σε χιλ. €)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έκτακτα έσοδα και κέρδη
Σύνολο

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα άλλα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 1.148 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι € 1.608 χιλ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ήτοι σε απόλυτα νούμερα μειώθηκαν κατά 29%. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κέρδη
που προέκυψαν από την πώληση πάγιου εξοπλισμού του Ομίλου. Εντούτοις, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα
άλλα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,7% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 έναντι 2,1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
ΛοιπάΈξοδα
Η ανάλυση των «Λοιπών Εξόδων» του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
(σε χιλ. €)
Έκτακτα έξοδα και ζημιές
Σύνολο

1.11.130.9.2008
30.9.2009
757
545
757
545

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν σε € 545 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι € 757 χιλ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2008, ήτοι σε απόλυτα νούμερα μειώθηκαν κατά 28%. Εντούτοις, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα
λοιπά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 0,8% κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 έναντι 1% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε
€12.456 χιλ. κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009, έναντι €17.347 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας
δηλαδή μείωση της τάξης του 28%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από τη διανομή
κινηματογραφικών ταινιών προερχόμενα από την μητρική εταιρία, καθώς και στην μείωση της παραγωγής και
εκμετάλλευσης τηλεοπτικών ταινιών προερχόμενη από την θυγατρική εταιρία On Productions A.E., καθώς και στην κατά 9%
αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας.
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.11.1(σε χιλ. €)
30.9.2008
30.9.2009
Χρηματοοικονομικά έσοδα:
-Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
94
163
- Έσοδα από μερίσματα
0
0
Σύνολο εσόδων
94
163
Χρηματοοικονομικά έξοδα:
-Τόκοι Leasing
1.657
1.261
- Λοιποί τόκοι & έξοδα τραπεζών
6.727
9.331
- Ζημιές από πώληση συμμετοχών
0
16
Σύνολο εξόδων
8.383
10.607
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα χρηματοοιοκονομικά αποτελέσματα κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 ανήλθαν σε 10.607 χιλ. € έναντι 8.383 χιλ. € κατά
την αντίστοιχη περίοδο του 2008 παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 26% ως αποτέλεσμα αφενός της έκδοσης
νέων δανείων που σκοπό έχουν την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων και αφετέρου α) των
χρηματοοικονομικών επιλογών (Leasing) που σχετίζονται με την διαχείριση των δικαιωμάτων επί κινηματογραφικών
παραγωγών και β) της εκποίησης και επαναγοράς (sale & Leaseback) του κτιρίου της Παλλήνης.
Αποτελέσματα προ Φόρων
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 διαμορφώθηκαν σε (4.154) χιλ. € έναντι 3.353
χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη μείωση. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως
στην κατά 12% μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην κατά 27% αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και στην
κατά 9% αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά την εν λόγω περίοδο.
Φόρος Εισοδήματος
Η ανάλυση των φόρων με τους οποίους επιβαρύνθηκε ο Όμιλος για την περίοδο 1.1-30.9.2009 σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
1.130.9.2008
(σε χιλ. €)
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

681
1.108
1.789

1.130.9.2009
143
854
997

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την AUDIO VISUAL βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Για το ποσό των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που θα προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
χρήσεων 2007-2008 της Εταιρίας αλλά και των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του Ομίλου, έχει γίνει πρόβλεψη στις
οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2009 ύψους 512 χιλ. €.
Κέρδη μετά από φόρους
Κατόπιν αφαιρέσεως των φόρων, τα αποτελέσματα χρήσεως για τον Όμιλο κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 διαμορφώθηκαν
σε (5.150) χιλ. € έναντι 1.564 χιλ. € κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η μείωση των κερδών μετά από φόρους κατά την
εν λόγω περίοδο οφείλεται κυρίως στην κατά 12% μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς και στην κατά 27% αύξηση των
χρηματοοικονομικών εξόδων και στην κατά 9% αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά την εν λόγω περίοδο.
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3.15.8 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένου ισολογισμού περιόδου 1/1-30/9/2009
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία ισολογισμού του Ομίλου Audio Visual για την περίοδο 1/130/9/2009:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΟΥ AUDIO VISUAL
(σε χιλ. ευρώ)

31/12/2008

30/9/2009

77.652

77.919

13.154
93.428
80
63
9.119
4.415
197.913

13.178
97.397
105
9.136
4.399
202.135

7.665
68.386
30.712
7.321

8.273
45.819
33.624
7.586

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

114.083

95.302

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

311.996

297.436

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα Πάγια
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα εις νέο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

12.092
12.625
4.717
(139)
25.501
11.157

12.092
12.625
4.257
51
20.665
10.337

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

65.953

60.027

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

15.693

16.564

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες έντοκες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.558
62.375
131

1.468
95.141
81

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

79.757

113.253

56.680
2.679
59.569
46.878
480

31.627
3.336
58.884
29.797
512

Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων

166.286

124.156

Σύνολο Υποχρεώσεων

246.043

237.410

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

311.996

297.436

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τ ρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
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Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ορισμένων κονδυλίων του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού:
Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
Η ανάλυση των «Ενσώματων Πάγιων Στοιχείων» του Ομίλου Audio Visual την 30.09.2009 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 30.09.2009
(σε χιλ. €)
Οικόπεδα – Γήπεδα
Κτίρια – Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
Αναπόσβεστ
Αξία Κτήσης Αποσβέσεων ο Υπόλοιπο
785
0
785
51.132
4.541
46.591
31.672
10.935
20.737
711
569
142
17.895
8.231
9.664
102.195

24.276

77.919

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων την 31.12.2008 είχε διαμορφωθεί σε 99.421 χιλ. € και το
αναπόσβεστο υπόλοιπο τους ήταν 77.652 χιλ. €.
Τα Ενσώματα πάγια του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008 και την 30.9.2009 αποτέλεσαν το 25% και το 26% του
Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 δεν υπήρξαν σημαντικές διαθέσεις σε πάγια στοιχεία.
Σημειώνεται ότι οι προσθήκες σε πάγια στοιχεία κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 παρουσιάζονται εκτενώς στην ενότητα
3.10 «Επενδύσεις» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρία εντός του 2009 έκρινε σκόπιμο για την ενίσχυση της οικονομικής της ρευστότητας και με δεδομένη την αγοραία
αξία του κτιρίου και του οικοπέδου της Παλλήνης, το οποίο στα βιβλία της Εταιρίας εμφανιζόταν με συνολική αξία €
2.410.360,00 να προχωρήσει στην πώληση και επαναγορά (Sale and Leaseback) του, με σαφώς ευνοϊκούς όρους για την
Εταιρία. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω χρηματοοικονομικής επιλογής απεικονίζεται στην μεταβολή του παραπάνω
κονδυλίου. Το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε ποσού € 1.489.640,00 αναγνωρίστηκε στα έσοδα επόμενων χρήσεων
των μεταβατικών λογαριασμών του παθητικού.
Για το συγκεκριμένο ακίνητο η Εταιρία προχώρησε σε αποτίμηση στην εύλογη αξία του με ημερομηνία 30.09.2009 από
ανεξάρτητο εκτιμητή. Η αξία που αποτιμήθηκε συνολικά το οικόπεδο και το κτίριο ανήλθε σε € 3.550.000, η διαφορά που
προέκυψε από την αξία κτήσης του μεταφέρθηκε στα ίδια κεφάλαια σε ειδικό αποθεματικό.
Τα οικόπεδα και κτίρια του Ομίλου αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 16, στις 30.9.2009 από την
American Appraisal (Hellas) Limited.
Ακίνητα για Επενδυτικούς Σκοπούς
Η ανάλυση των «Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς» του Ομίλου Audio Visual την 30.09.2009 εμφανίζεται στον κάτωθι
πίνακα:
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 30.09.2009
(σε χιλ. €)
Κατηγορίες Ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς
Οικόπεδα - Γήπεδα

Αξία κτήσης
12.070

Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις
Σύνολο Επενδυτικών παγίων

1.108
13.178

Συνολο Αναπόσβεστο
αποσβέσεων
υπόλοιπο
0
12.070
0
0

1.108
13.178

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα Ακίνητα για Επενδυτικούς Σκοπούς του Ομίλου Audio Visual τόσο την 31.12.2008 όσο και την 30.9.2009 αποτελούν το
4% του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Σημειώνεται ότι όσο αφορά στα επενδυτικά κτίρια, έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) η οποία έληξε
μέσα στο 9μηνο του 2009 και βρίσκονται στην περιοχή του Κορωπίου. Για τα κτίρια αυτά στην περίοδο 01.01 – 30.09.2009
εισπράχτηκαν ενοίκια ποσού € 82.520,76 από την εταιρεία ΒΜΛ, τα οποία στον ενοποιημένο ισολογισμό απαλείφθηκαν. Το
ποσό για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2008 ήταν € 78.591,16.
Τα κτίρια για επενδυτικούς σκοπούς του ανωτέρω πίνακα ύψους 1.108 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως
ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις 30.09.2009 από την American Appraisal (Hellas) Limited και αφορούσαν στο βιομηχανικό κτίριο της
θυγατρικής εταιρίας ΒΜΛ ΑΒΕΕ στην οδό Ηφαίστου 50, στον Δήμο Κρωπίας.
Τα οικόπεδα του ανωτέρω πίνακα ύψους 12.070 χιλ. € αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, όπως ορίζει το Δ.Λ.Π. 40, στις
30.09.2009 από την American Appraisal (Hellas) Limited. Η ανάλυση της εκτιμώμενης αξίας των εν λόγω οικοπέδων ανά
περιοχή παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ 30.09.2009

(σε χιλ. €)
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΙΑΝΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΣΥΝΟΛΟ

60
3.630
8.380

12.070

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» του
Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009:
30.09.2009
Συνολο Αναπόσβεστο
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού (σε χιλ. €)
Δικαιώματα ταινιών
Λογισμικά προγράμματα
Υπεραξία ομίλου
Σύνολο άυλων παγίων

Αξία κτήσης
98.536,32
1.880,31

αποσβέσεων
28.936,28
1.549,09

υπόλοιπο
69.600,04
331,22

27.465,78
127.882,41

0,00
30.485,37

27.465,78
97.397,04

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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Η ανάλυση της προκύπτουσας υπεραξίας κατά την 30.9.2009 παρατίθεται κατωτέρω:
Ανάλυση Υπεραξίας Ομίλου την 30.09.2009
Ενοποιούμενες εταιρείες

Ποσοστό

Υπεραξία από

Υπεραξία από

Συνολική

συμμετοχής %

Ενοποίηση

συγχώνευση

υπεραξία

(σε χιλ. €)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
STER CINEMAS Α.Ε.

-

0

9.763

9.763
7.470

66,16%

0

7.470

100,00%

646

0

646

POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.

51,00%

1.134

0

1.134

ΒΜΛ ΑΒΕΕ

51,00%

622

0

622
7.053

ΟΝ PRODUCTIONS Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

51,00%

6.598

455

PROOPTIKI ROMANIA SRL

100,00%

0

0

0

PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)

100,00%
100,00%

505
228

0
0

505
228

PROOPTIKI CYPRUS LTD

100,00%

Σύνολο

46

0

46

9.778,51

17.687,27

27.465,78

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Τα Αύλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Audio Visual την 31.12.2008 και την 30.9.2009 αποτελούν το 30% και το 33%
του Συνόλου του Ενεργητικού αντιστοίχως.
Κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 δεν υφίστανται διαθέσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία .Επίσης, κατά την περίοδο 1.130.9.2009 δεν υφίσταται καμία ζημιά απομείωσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
Σημειώνεται ότι οι προσθήκες σε άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009 παρουσιάζονται εκτενώς στην
ενότητα 3.10 «Επενδύσεις» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Απαιτήσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30.09.2009 (σε χιλ. €)
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
30.09.2009
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων
30.09.2009
9.135,79
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων
31.12.2008
9.119,13
Μεταβολή
16.657,68
Ανάλυση Μεταβολής
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 31.12.2008
9.119,13
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
-2.672,88
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
19,33
Σύνολο Επιδράσεων
6.465,58
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 30.09.2009
9.135.786,57

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αποθέματα
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Η ανάλυση των «Αποθεμάτων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008, εμφανίζεται
στον κάτωθι πίνακα:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(σε χιλ. €)

31.12.2008

30.09.2009

Εμπορεύματα

5.579

6.106

Προιόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Σύνολο

1.001
60
1.024

1.248
57
862

7.665

8.273

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις» σε επίπεδο Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008:
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από αξιόγραφα
μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Συνολικές Εμπορικές Απαιτήσεις

31.12.2008

30.09.2009

30.065
38.961
(640)
68.386

24.698
22.151
(1.031)
45.819

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η κίνηση του λογαρισμού των προβλέψεων απομείωσης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων κατά την περίοδο 1.1-30.9.2009:
Κίνηση λογαριασμών Προβλέψεων απομείωσης
του ισολογισμού για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

(σε χιλ. €)
Λογαριασμός Πρόβλεψης
Προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων

Λογαριασμός στον Ισολογισμό που
περιλαμβάνεται
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2008

Προβλέψεις

Λοιπές

30/9/2009

κινήσεις

640

391

-

1.031

640

391

0

1.031

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, στην περίοδο 1.1-30.9.2009 έγιναν προβλέψεις απομείωσης
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού 391 χιλ. € και αφορούσαν αποκλειστικά σε εμπορικές
απαιτήσεις. Σαν αποτέλεσμα το υπόλοιπο των σχηματισμένων προβλέψεων αυτής της κατηγορίας στο τέλος της περιόδου
1.1-30.9.2009 ανήλθε σε 1.031 χιλ. €.
Λοιπές απαιτήσεις
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Η ανάλυση των «Λοιπών απαιτήσεων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
Χρεώστες Διάφοροι
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31.12.2008

30.09.2009

13.624
15.037
2.051
30.712

16.466
15.107
2.051
33.624

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Χρεώστες Διάφοροι» κατά την 30.09.2009 σε
σύγκριση με την 31.12.2008:
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
(σε χιλ. €)
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι και Παρακρατημένοι
Φόροι
Λοιπές Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων
Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
8.582

30.09.2009
8.402

1.329
2.530

938
6.452

1.183
13.624

674
16.466

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές απαιτήσεις» κατά την 30.09.2009 σε
σύγκριση με την 31.12.2008:
(σε χιλ. €)
Απαιτήσεις από ενοίκια
Απαιτήσεις από κατασκευή κινηματογράφων
Απαιτήσεις από δικαιώματα εξωτερικού
Λοιπές απαιτήσεις
Προεμβάσματα μέσω τραπεζών
Προκαταβολές προσωπικού
Απαιτήσεις από παραγωγούς τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2008
776
0
1.618
24
0
111

30.09.2009
902
1.915
1.640
1.223
55
163

0
2.530

553
6.452

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Η ανάλυση των «Ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την
31.12.2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

138

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
(σε χιλ. €)
Ταμείο
Καταθέσεις τραπεζών
Σύνολο

31.12.2008

30.09.2009

279
7.042
7.321

449
7.137
7.586

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
(σε χιλ. €)
31.12.2008
Υπόλοιπο έναρξης
1.536
Προβλέψεις περιόδου
402
μείον : καταβληθείσες αποζημιώσεις
380
συν: Λοιπές προσαρμογές
0
Υπόλοιπο Λήξης 31.12.2008 & 31.12.2007
1.558

30.09.2009

1.558
313
402
0
1.468

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την κατά την 30.09.2009:
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30.09.2009 (σε χιλ. €)
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
30.09.2009
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων
30.09.2009
16.563,64
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων
31.12.2008
15.693,25
Μεταβολή
870,39
Ανάλυση Μεταβολής
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 31.12.2008
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών μισθώσεων
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
Επίδραση από αποτίμηση κτιρίων και οικοπέδων
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης
Σύνολο Επιδράσεων
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 30.09.2009

15.693,25
381,17
399,77
30,04
1,94
57,48
870,39
16.563,64

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες Έντοκες
Υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008:
Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις
(σε χιλ. €)
31.12.2008
30.09.2009
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
52.295
77.955
Υποχρεώσεις από Leasing παγίων
10.080
17.185
Σύνολο
62.375
95.141
Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ανά
τράπεζα για τον Όμιλο Audio Visual την 30.09.2009 ύψους 77.955 χιλ. €, καθώς και η ωρίμανση τους:

(σε χιλ. €)
1. AUDIO VISUAL
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
MARFIN
EUROBANK
MILLENIUM
CITIBANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΤΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
2. STER CINEMAS
ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ (2)
3. ON PRODUCTION
MARFIN
EUROBANK
PROBANK
MILLENIUM
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (3)
4. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ (4)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ
30.09.2009
7.500
23.500
7.535
6.495
2.021
297
3.538
1.750
800
2.999
56.436

Τύπος Δανείου
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ + ΜΑΚΡ/ΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ +ΜΑΚΡ/ΣΜΑ
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
Μεσοπρόθεσμο Δάνειο
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

13.400 ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΜ ΔΑΝΕΙΟ
1.650 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
15.050
2.017
1.309
1.055
1.128
600
6.109

Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση
Πάγια ανακυκλούμενη πίστωση

Μέσο
Επιτόκιο
4%
6%
4%
6%
5%
8%
4%
5%
4%
60%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.667
3.000
3.701
1.531

667
3.300
1.434
1.250

667
3.600

333
5.433

200
130

2.667
2.700
2.200
1.958

250
200

500
600

500

500

2.000
300

2.000
350

2.000
500

2.000
500

2.000

377

315

127

127

300

500

5%
6%

6%
7%
9%
9%
7%

63

1.625

360
77.955

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των υποχρεώσεων από Leasing παγίων την 30.09.2009 ύψους 17.185
χιλ. €:
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2015

6.100

ΑΞΙΑ LEASING ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΝ 31.12.2008 (σε χιλ. €)
Ενοποιούμενη εταιρία

Ποσό

Σχόλιο σε τι αφορά

1. AUDIOVISUAL
ASPIS

3.331

LEASEBACK

285

LEASING

MARFIN

3.782

LEASEBACK

Σύνολο

7.398

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. STER CINEMAS
ASPIS

685

LEASING

ASPIS

512

LEASEBACK

ALPHA

123

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.329

LEASING

Σύνολο

2.648

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
FBB
Πανελλήνια
ΕΤΕ
Σύνολο

302
564
666
792
4.194
6.518

LEASING
LEASING
LEASING
LEASING
LEASING

ΑΤΤΙΚΗΣ

178

LEASING

ALPHA

132

LEASING

Σύνολο

311

4. ΒΜΛ ΑΒΕΕ

5. POWER MUSIC PRODUCTIONS
ΑΤΤΙΚΗΣ

243

LEASING

67

LEASING

6. ΟΝ PRODUCTION
ASPIS
ΣΥΝΟΛΟ

17.185

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή

Κατά την 31.12.2008 οι «Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις» και οι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις»
ανέρχονταν συνολικά σε € 62.506 χιλ. και περιελάμβαναν τραπεζικές υποχρεώσεις από δάνεια και leasing. Επιπλέον, το
κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» το οποίο εμφάνιζε υπόλοιπο με 31.12.2008
ύψους 23.847 χιλ. € απεικόνιζε τις υποχρεώσεις του Ομίλου Audio Visual για δάνεια και Leasing οι οποίες θα πληρωθούν
μέσα στο 2009.
Προκειμένου να υπάρχει συγκρίσιμη απεικόνιση των «Μακροπρόθεσμων Έντοκων Υποχρεώσεων» και των «Λοιπών
Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων» με 30.09.2009, η Εταιρία ενσωμάτωσε στα ποσά των εν λόγω λογαριασμών της
31.12.2008 τα ποσά ύψους 23.847 χιλ. € που περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση» και έτσι διαμορφώθηκαν σε € 86.353 χιλ. (62.506 χιλ. € +23.847 χιλ. € ).
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Ωστόσο για το εννεάμηνο του 2009 το υπόλοιπο που εμφάνιζε η εν λόγω υποχρέωση με 31.12.2008 μεταφέρθηκε στα
κονδύλια «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Υποχρεώσεις από Leasing παγίων» τα οποία ανήκουν στην
ευρύτερη κατηγορία των «Λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και τα προσαύξησε με τα ποσά αυτά.
Συνοπτικά ακολούθως απεικονίζονται οι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» και οι «Μακροπρόθεσμες Έντοκες
Υποχρεώσεις» με 30.09.2009 και 31.12.2008, ενσωματώνοντας στα κονδύλια της 31.12.2008 το τμήμα εκείνο το οποίο είναι
πληρωτέο εντός του 2009.
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις & Μακροπρόθεσμες Έντοκες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Leasing παγίων
Ληφθείσες εγγυήσεις
Σύνολο

69.059
17.163
131
86.353

77.955
17.185
81
95.222

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Προμηθευτές & συναφείς υποχρεώσεις
Η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(σε χιλ. €)
31.12.2008
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
18.711
Αξιόγραφα πληρωτέα
37.969
Σύνολο
56.680

30.09.2009

15.478
16.149
31.627

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε σύγκριση με την 31.12.2008,
εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
(σε χιλ. €)
31.12.2008
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
842
Φόροι - Τέλη αμοιβών Προσωπικού
466
Φόροι - Τέλη αμοιβών Τρίτων
433
Φορος Εισοδήματος φορολογητέων κερδών
360
Λοιποί φόροι Τέλη
343
Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος διαφημίσεων
7
Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων
228
Σύνολο
2.679

30.09.2009

759
763
748
299
641
5
123
3.336

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
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Η ανάλυση των «Βραχυπρόθεσμων δανείων» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 με αναφορά στα τραπεζικά όρια
ανά δάνειο, εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)
Όρια ανά

1. AUDIO VISUAL
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ε.Τ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
EUROBANK
ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ATEBANK
ALPHA BANK
PROBANK
MARFIN
MΙLLENIUM
FFBANK
ΣΥΝΟΛΟ (1)
2. STER CINEMAS
ALPHA
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
MARFIN
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
BNP
PROBANK
EUROBANK
ΣΥΝΟΛΟ (2)

30.09.2009

Τράπεζα

2.919
4.668
3.224
1.059
2.904
915
2.025
2.978
4.592
5.368
2.032
597
1.686
34.969

3.500
8.000
3.300
3.500
3.000
3.000
4.000
3.000
7.500
6.500
2.000
1.000
3.000

30.09.2009

250
0
1.007
127
1.019
-13
1.496
349
4.235

270
1.000
500
1.000
2.000
400
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)
30.09.2009

3. ON PRODUCTION
ΕΘΝΙΚΗ
ALPHA
PROBANK
EUROBANK
ATE
ΣΥΝΟΛΟ (3)
4. POWER MUSIC PRODUCTIONS
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
FFB
ΑΤΤΙΚΗΣ
PROBANK
MILLENIUM
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ (4)
5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
EUROBANK
MILLENIUM
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
PROTON ΒΑΝΚ
FBB
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ (5)
6. ΒΜΛ ΑΒΕΕ
EUROBANK
ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ (6)
7. Prooptiki Entertainment DOO (Serbia)
ΣΥΝΟΛΟ (7)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7)

250
1.522
1.542
1.000
4.000
8.314

250
1.500
3.000
1.000
4.000

30.09.2009

113
122
358
104
204
52
421
1.374

260
300
350
400
200
500
1.100

30.09.2009

3.000
1.229
618
1.000
561
1.013
1.000
8.421

3.000
1.500
600
1.000
700
1.000
1.000

30.09.2009

347
485
832

400
500

738
58.884

144

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (σε χιλ. €)
30.09.2009

3. ON PRODUCTION
ΕΘΝΙΚΗ
ALPHA
PROBANK
EUROBANK
ATE
ΣΥΝΟΛΟ (3)
4. POWER MUSIC PRODUCTIONS
ΕΘΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
FFB
ΑΤΤΙΚΗΣ
PROBANK
MILLENIUM
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ (4)
5. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
EUROBANK
MILLENIUM
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ
PROTON ΒΑΝΚ
FBB
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΝΟΛΟ (5)
6. ΒΜΛ ΑΒΕΕ
EUROBANK
ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ (6)
7. Prooptiki Entertainment DOO (Serbia)
ΣΥΝΟΛΟ (7)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7)

250
1.522
1.542
1.000
4.000
8.314

250
1.500
3.000
1.000
4.000

30.09.2009

113
122
358
104
204
52
421
1.374

260
300
350
400
200
500
1.100

30.09.2009

3.000
1.229
618
1.000
561
1.013
1.000
8.421

3.000
1.500
600
1.000
700
1.000
1.000

30.09.2009

347
485
832

400
500

738
58.884

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Οικονομικά στοιχεία που επεξεργάστηκαν από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι εμφανιζόμενες αποκλίσεις του ανωτέρω πίνακα μεταξύ των ορίων και των υφιστάμενων τραπεζικών
υποχρεώσεων, οφείλονται στο γεγονός ότι ο Όμιλος έχει πετύχει να του εγκριθούν αυξημένα ανά τράπεζα χρηματοδοτικά
όρια τα οποία του δίνουν την ευχέρεια επιλογής όσο αφορά την επωφελέστερη χρήση αυτών και επιπροσθέτως, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για ανάληψη συναφών πιστοληπτικών κινδύνων σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις
(π.χ. αξιόγραφα, προσωπικές εγγυήσεις).
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Η ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του Ομίλου Audio Visual κατά την 30.09.2009 σε
σύγκριση με την 31.12.2008 εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
(σε χιλ. €)
31.12.2008
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
335
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
104
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ
23.847
ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ FACTORING
15.899
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.693
Σύνολο
46.878

30.09.2009

1.739
3.101
0
11.266
13.691
29.797
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Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

3.15.9 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών περιόδου 1/1-30/9/2009

Όμιλος Audio Visual
(σε χιλ. €)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):

01.01 30.09.2008

01.01 30.09.2009

3.353

-4.154

5.705
224
0

6.166
462
69

-94
8.383

-187
10.607

-1.325
-4.288
-1.011
0

-609
19.655
-18.819
0

-8.383
-1.789

-10.607
-997

774

1.587

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

-1
-11.152
0
0
94
0

0
-7.659
3.900
64
163
0

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

-11.058

-3.532

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

0
18.667

0
8.211

Μεταβολή υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

-5.654
-1.728

-6.001
0

11.286

2.211

1.002
6.436
7.438

265
7.321
7.586

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.
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3.15.10 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις μεταβολές των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων της περιόδου 1/130/9/2009
Μετοχικό
κεφάλαιο
Όμιλος Audio Visual (σε χιλ. €)
Υπόλοιπο την 01.01.2009
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Υπόλοιπο την 30.09.2009

Όμιλος Audio Visual (σε χιλ. €)
Υπόλοιπο την 01.01.2008
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Μέρισμα
Υπόλοιπο την 30.09.2008

Αποθεματικό
Λοιπά
Συναλλαγματικές
Υπέρ Το
αποθεματικά
Διαφορές
Άρτιο

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον

12.091,55

12.625,00

4.716,92

-138,52

25.500,86

12.091,55

12.625,00

-460,32
4.256,60

189,97
51,45

-4.835,58
20.665,28

Αποθεματικό
Μετοχικό
Υπέρ Το
Λοιπά
Συναλλαγματικές
κεφάλαιο
Άρτιο
αποθεματικά
Διαφορές
12.091,55
12.625,00
4.769,65
-50,86

Κέρδη /
(ζημιές) εις
νέον
26.426,51

12.091,55

12.625,00

-2,61

-9,31

4.767,03

-60,18

1.801,57
-1.727,66
26.500,42

Σύνολο
Καθαρής
Δικαιώματα
Θέσης
Μειοψηφίας
Μετόχων
54.795,81
11.156,94
-5.105,93
49.689,88

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
65.952,75

-820,24
10.336,70

-5.926,17
60.026,58

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
Δικαιώματα
Μετόχων
Μειοψηφίας
55.861,84
11.372,23

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
67.234,07

1.789,64
-1.727,66
55.923,82

-447,45
10.924,78

1.342,19
-1.727,66
66.848,61

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

3.15.10.1 Επεξηγηματικές Πληροφορίες
Η Εταιρία έχει συντάξει έκθεση στην οποία παρατίθενται σημειώσεις και πληροφορίες επί των λογιστικών καταστάσεων της
30ης Σεπτεμβρίου 2009. Η εν λόγω έκθεση παρατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: www.ave.gr.
3.16

Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Ομίλου Audio Visual

Ταμειακές Ροές χρήσεων 2006-2009 και α΄ εννεαμήνου 2009
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
2006
2007
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
11.567
4.226
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
-36.207
-25.192
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
25.725
19.960
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
1.085
-1.006
Τ αμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
7.442
6.436

2008
699
-17.475
17.661
884
7.321

Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(σε χιλ. €)
Τ αμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Τ αμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

1/130/9/2008 1/1-30/9/2009
774
1.587
-11.058
-3.532
11.286
2.211
1.002
265
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Σημ.: Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί απο Ορκωτό
Ελεγκτή-Λογιστή.

2006-2008
Κατά την εξεταζόμενη τριετία 2006, 2007 και 2008, ο Όμιλος παρουσίασε ταμειακές ροές από συνήθεις λειτουργικές
δραστηριότητες ύψους € 11.567 χιλ., € 4.226 χιλ. και € 699 χιλ. αντίστοιχα. Η κατά 94% μείωση των εν λόγω ταμειακών
ροών του Ομίλου οφείλονται αφενός στον περιορισμό των κερδών κατά την τριετία 2006-2008 και αφετέρου στη σημαντική
αύξηση των χρεωστικών τόκων και των εξόδων των τραπεζών που ακολουθούν την αύξηση των βραχυπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων κατά την αντίστοιχη περίοδο.
Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους € 36.207 χιλ., € 25.192 χιλ. και
€ 17.475 χιλ. κατά τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008. Η υψηλή επενδυτική δραστηριότητα του 2006 σε σχέση με τις
υπόλοιπες χρήσεις ήταν απόρροια της συγχώνευσης με την ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2006. Το 2007
υπάρχουν ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες ύψους 4.486 χιλ. € που αφορούν στην πώληση του 52,33%
της «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ».
Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 17.661 χιλ. τη χρήση 2008 έναντι εισροών €
19.960 χιλ. τη χρήση 2007 και € 25.725 χιλ. τη χρήση 2006. Πολιτική της Εταιρίας για την χρηματοδότηση των αναγκών της
σε κεφάλαιο κίνησης είναι η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό η οποία ανήλθε σε 26.559 χιλ. € το 2006, σε 17.037 χιλ. € το
2007 και σε 23.885 χιλ. € το 2008. Επίσης, το 2006 πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών της θυγατρικής εταιρίας Ster Cinemas AE ύψους € 8.000 χιλ. υπέρ στρατηγικών επενδυτών. Τέλος, το 2007
πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της Audio Visual υπερ ειδικών επενδυτών ύψους
6.720 χιλ. € και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΑΕ συνολικού ύψους 4.364 χιλ. €.
01/01-30/09/2009
Oι ταμειακές ροές για τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου την περίοδο 01/01-30/09/2009 ανήλθαν σε € 1.587 χιλ.
έναντι € 774 χιλ. που ήταν κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η εν λόγω βελτίωση οφείλεται κυρίως
στη σημαντική μείωση τόσο των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, όσο και βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 3.532 χιλ. την περίοδο 1/1-30/9/2009 έναντι €
11.058 χιλ. την περίοδο 1/1-30/9/2008. Οι επενδύσεις αφορούν στην αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων.
Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 2.211 χιλ. την περίοδο 1/1-30/9/2009 έναντι
€ 11.286 χιλ. την περίοδο 1/1-30/9/2008. Κύριος λόγος της μείωσης είναι ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης
χρήσης είχαν ληφθεί περισσότερα δάνεια για την κάλυψη των αυξημένων επενδυτικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Πηγές Κεφαλαίων
Ο Όμιλος έχει ως πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του τόσο τις πωλήσεις όσο και τα τυχόν έσοδα από πωλήσεις
μη λειτουργικών παγίων στοιχείων (πωλήσεις συμμετοχών, ακινήτων κ.λ.π.). Επιπλέον, ο Όμιλος προσφεύγει σε
μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό για την πληρέστερη κάλυψη τόσο των άμεσων αναγκών του όσο
και των αναγκών χρηματοδότησης τυχόν επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Την 30/9/2009 οι δανειακές υποχρεώσεις του
Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €136.839 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 58.884 χιλ. αφορά σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
υποχρεώσεις και ποσό € 77.955 σε μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι την 30/9/2009 υφίστανται
υποχρεώσεις από leasing παγίων ύψους 17.185 χιλ. €.
Επιπρόσθετα, την 30/9/2009, το σύνολο των επενδυμένων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε €297.436 χιλ. Το μεγαλύτερο
μέρος του Ενεργητικού (ήτοι 68%) για την εν λόγω περίοδο αφορά σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ποσού €
202.135 χιλ., που περιλαμβάνουν κυρίως άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 97.397 χιλ. € και ενσώματα πάγια στοιχεία
ύψους € 77.919 χιλ.
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Διαχείριση Διαθεσίμων
Το ύψος των διαθεσίμων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 7.320 χιλ την 31/12/2008 και σε € 7.586 χιλ. την 30/9/2009.
Ειδικότερα την 31/12/2008 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου περιλαμβάνουν μετρητά € 279 χιλ. και
καταθέσεις όψεως σε ευρώ ύψους € 7.042 χιλ. ενώ για την ενδιάμεση περίοδο 01/01-30/09/2009 αναλύονται σε μετρητά €
449 χιλ. και καταθέσεις όψεως σε ευρώ ύψους € 7.137 χιλ.
3.16.1 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων οι οποίοι επηρέασαν ή
ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Επιπρόσθετα ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Δημ. Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, αναφέρει
σχετικά:
«Σύμφωνα με την επιστολή παραστάσεων της διοίκησης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. προς εμάς, τον
διενεργηθέντα έλεγχο της χρήσης 2006 από τον κο. Α. Παπαδόπουλο, τον διενεργηθέντα, από εμάς, έλεγχο των χρήσεων
2007 και 2008, την επισκόπηση της περιόδου 01.01 – 30.09.2009 καθώς και από τα στοιχεία και πληροφορίες που τέθηκαν
υπόψη μας, δεν υπήρξαν περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά,
κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο τις δραστηριότητες του Ομίλου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της έκθεσής μας».
3.16.2 Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων για Επενδύσεις
Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.
3.17

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Δημ. Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton αναφέρει τα ακόλουθα στην Ειδική Έκθεση
Ελέγχου του:
“Σύμφωνα με την επιστολή παραστάσεων της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως
αυτά που ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ
24) εκτός αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την Ενότητα 19 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 809/2004
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν συναφθεί σύμφωνα με τους
όρους της αγοράς».
Οι συναλλαγές αυτές περιγράφονται ως ακολούθως:

3.17.1 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών και Μελών Διοικητικών,
Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων
Οι συνολικές αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών και μελών Διοικητικών,
Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών έχουν ως εξής:
(σε χιλ. €)
Εταιρία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΟΝ PRODUCTIONS AE
STER CINEMAS A.E.
ΒΜΛ ΑΕΒΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
POWER MUSIC AE

Αμοιβές ΔΣ & Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
01.01 2006
2007
2008
30.09.2009
1.420
1.817
2.020
1.119
86
325
54
0,00
0
0
0
0
137
137
222
64
0
0
0
0,00
270
159
241
148
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.
Σύνολο συναλλαγών και αμοιβών διευθυντικών στελεχών
και μελών της διοίκησης
(σε χιλ. €)
Όμιλος
Για την περίοδο που έληξε κατά την 31.12.2006
1.913,29
Για την περίοδο που έληξε κατά την 31.12.2007
2.438,60
Για την περίοδο που έληξε κατά την 31.12.2008
2.537,14
Για την περίοδο που έληξε κατά την 30.09.2009
1.331,66
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.

Η μεταβολή στην αξία των συναλλαγών και αμοιβών διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης της χρήσης του 2007 σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό ποσό στον Όμιλο οφείλεται στην προσθήκη διευθυντικών στελεχών στην Εταιρία από τη
συγχώνευση με απορρόφηση της «Προοπτική Α.Ε.» που ολοκληρώθηκε την 30.11.2006.
Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν διατηρεί λοιπές συναλλαγές με μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθυντικά στελέχη.
3.17.2 Λοιπές συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Στα πλαίσια των ενδο – Ομιλικών συναλλαγών συνάπτονται δάνεια μεταξύ της Audio Visual και θυγατρικών. Τα δάνεια αυτά
καλύπτονται από συμβάσεις και διενεργούνται με όρους αγοράς (ο δανειστής λαμβάνει τόκους βάσει της σύμβασης από τον
δανειζόμενο).
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου με την Εταιρία, οι οποίες
καλύπτονται από δανειακές συμβάσεις.
Δανειζόμενος
Ημερομηνία Υπογραφής
20/11/2007
20/2/2009
3/6/2009
26/4/2009
30/7/2009

Prooptiki Romania
Χώρα
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania

Ποσό (σε χιλ. €)
40
300
380
150
145
1.015
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.
Δανειζόμενος
Ημερομηνία Υπογραφής
10/12/2006
9/3/2007
14/11/2008
19/2/2009
12/1/2009
3/6/2009
18/4/2008
15/7/2009
13/6/2009
19/6/2009
7/4/2009

Δανειστής
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.

Prooptiki Bulgaria
Χώρα
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria

Δανειστής
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.

Ποσό (σε χιλ.
€)

450
210
80
200
60
70
40
50
40
65
75
1.340
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.
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Δανειζόμενος

Prooptiki Serbia

Ποσό (σε χιλ.
€)
120
160
50
110
55
63
60
618
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton Α.Ε.
Ημερομηνία Υπογραφής
9/3/2007
8/4/2007
15/7/2007
8/11/2007
17/3/2008
16/12/2008
3/6/2009

Χώρα
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia

Δανειστής
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.
Audiovisual S.A.

3.17.3 Διεταιρικές Συναλλαγές της Audio Visual κατά τις χρήσεις 2006-2008 και περιόδου 1/1-30/9/2009
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και των ενοποιούμενων με αυτήν εταιριών για τις χρήσεις
2006, 2007 και 2008, καθώς και για την περίοδο 1/1-30/9/2009 απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι έχουν
καταρτιστεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή:
Ι) Διεταιρικές Συναλλαγές
Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του ομίλου αφορούν:
Χρήση 01.01 – 31.12.2006
•

Αγορές / Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01 - 31.12.2006 (σε χιλ. €)
AΠO

ΠΡΟΣ

AUDIO
VISUAL

STER CINEMAS
Α.Ε.

AUDIO VISUAL
STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

670,02
3.304,50
164,74

ON PRODUCTIONS POWER MUSIC
A.E.
A.E.
100,00

300.000,00

4,08
97,70

850,33

Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΕΚΑΚ ΑΕ ΑΤΤΙΚΑ AE
ΑΕ

2.473,39

3.656,75

7.750,50

3,64

3.304,50
300.168,38

1,95

7,99
99,65

3,90

5

680

Π 35 ΑΕ
ΕΑR 2 EAR AE

ΑΓΟΡΕΣ

154

839

4
86

4
86

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ

1.200

ΕΚΑΚ ΑΕ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1.200
2.400

3.576

300.670

104

946

2.473

1.200
1.200
680

154

3.657

Σημειώσεις:
1) Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως. Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της POWER MUSIC AE με τις Π35 ΑΕ και EAR 2 EAR AE, καθώς
και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ με τις ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ και ΕΚΑΚ ΑΕ στις οποίες η Εταιρία έχει έμμεση συμμετοχή.

•

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις

152

AΠO
ΠΡΟΣ
AUDIO VISUAL
STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2006 (σε χιλ. €)
STER
ON
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
AUDIO
POWER
Β.Μ.Λ.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
CINEMAS PRODUCTION
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
VISUAL
MUSIC A.E.
Α.Β.Ε.Ε
ΑΕ
Α.Ε.
S A.E.
ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
202
280
24
159
1.178
528
2
8

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Π35 ΑΕ
ΕΑR 2 EAR AE

3

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ
ΑΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
664
1.178

5
0

536
2
9

1

1.265

49
11
11

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ ΑΕ
ΕΚΑΚ ΑΕ
PROOPTIKI ROMANIA SRL

1.230

PROOPTIKI SERBIA DOO
PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI CYPRUS LTD

493
1.007
212

74
74

1.314
11
11
74
74
1.400

170

493
1.007
212

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5.923
202
280
50
164
147
170
49
Σημειώσεις:
1) Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως. Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της POWER MUSIC AE με
την Π35 ΑΕ και την EAR 2 EAR AE καθώς και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ με την ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ και την ΕΚΑΚ ΑΕ στις οποίες η Εταιρία έχει
έμμεση συμμετοχή.

Χρήση 01.01 – 31.12.2007
•

Αγορές / Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01 - 31.12.2007 (σε χιλ.€)
AΠO

ΠΡΟΣ
AUDIO VISUAL

AUDIO

STER CINEMAS

VISUAL

Α.Ε.

ON PRODUCTIONS POWER MUSIC
A.E.

A.E.

517

STER CINEMAS Α.Ε.

1.139

Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε
2.024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PROOPTIKI

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ

CYPRUS

ΑΓΟΡΕΣ

184

3.864

2.555

11

ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.

368
163

5

Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
PROOPTIKI ROMANIA SRL

170
237

19

PROOPTIKI BULGARIA LTD

43

43

17
448

17
448

PROOPTIKI SERBIA DOO
PROOPTIKI CYPRUS LTD
EAR 2 EAR AE

2.566
0
43

373
205
189
237

73

EKAK AE
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

4.000

517

0

1.247

73
2.067

147
147

147
184

Σημειώσεις:
Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως. Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της POWER MUSIC A.E. και της ΕΑR 2
EAR AE καθώς και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ με την ΕΚΑΚ ΑΕ, στις οποίες η Εταιρεία έχει έμμεση συμμετοχή.

•

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2007 (σε χιλ. €)
AΠO

ΠΡΟΣ
AUDIO VISUAL
STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε

AUDIO
VISUAL

STER
CINEMAS
641

ON
POWER
PRODUCTI MUSIC A.E.
1.149

1.858
714
15
228

54
13

Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

375

2
2
3

2.218
1.871
716
17
231

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL

986
1.322

986
1.322

PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI SERBIA DOO

1.187
638

1.187
638

PROOPTIKI CYPRUS LTD
POWER MAX AE

239

EAR 2 EAR AE
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Σημειώσεις:

7.188

641

1.149

43

239
43

4

4

119

377

Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως. Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της POWER MUSIC
A.E. με την POWER MAX AE και την EAR 2 EAR AE, στις οποίες η Εταιρεία έχει έμμεση συμμετοχή.

Χρήση 01.01 – 31.12.2008
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•

Αγορές / Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01 - 31.12.2008 (σε χιλ. €)
AΠO

ΠΡΟΣ
AUDIO VISUAL
STER CINEMAS Α.Ε.

AUDIO
VISUAL

STER
CINEMAS

POWER
MUSIC A.E.

209
1.207

Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε

917
7

ΑΓΟΡΕΣ

4.298

5.424
1.213

ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε

249
66
145

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
PROOPTIKI ROMANIA SRL

15
628

15
628

PROOPTIKI BULGARIA LTD
PROOPTIKI SERBIA DOO

239
261

239
261

PROOPTIKI CYPRUS LTD
STER CINEMAS DOO BEOGRAD

361

361
1.441

249
66
190

45

1.441

EAR 2 EAR AE
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

3.171

1.650

42
1.010

42
4.298

Σημειώσεις επι του πίνακα,
1) Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως.
Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της STER CINEMAS AE και της STER CINEMAS DOO BEOGRAD καθώς και
POWER MUSIC AE ΜΕ με EAR 2 EAR AE, στις οποίες η Εταιρεία έχει έμμεση συμμετοχή.

•

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008 (σε χιλ. €)
AΠO

ΠΡΟΣ

AUDIO

STER

VISUAL

CINEMAS

AUDIO VISUAL
STER CINEMAS Α.Ε.

ON

POWER

PRODUCTI MUSIC A.E.
64

103

Β.Μ.Λ.

ΥΠΟΧΡΕΏΣΗ

Α.Β.Ε.Ε
1.274

976

1.441
976

ON PRODUCTIONS A.E.

0

POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε

0
0

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

724

724

PROOPTIKI ROMANIA SRL

1.395

1.395

PROOPTIKI BULGARIA LTD

1.488

1.488

PROOPTIKI SERBIA DOO

837

837

PROOPTIKI CYPRUS LTD

220

220

STER CINEMAS DOO BEOGRAD
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.626
520
5.639

2.146

1.626
520
64

103

1.274

9.227

Περίοδος 01.01 – 30.09.2009
•

Αγορές / Πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 01.01 - 30.09.2009 (σε χιλ. €)
AΠO
ΠΡΟΣ
AUDIO VISUAL

AUDIO
VISUAL

STER
CINEMAS
134,58

STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.

1.566,98
15,44

POWER
MUSIC A.E.
578,63

Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
1.517,36

6,08

ΑΓΟΡΕΣ
2.230,57
1.573,05
15,44

POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε

76,20
348,42

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

33,94

33,94

PROOPTIKI ROMANIA SRL
PROOPTIKI BULGARIA LTD

45,84
81,83

45,84
81,83

PROOPTIKI SERBIA DOO
PROOPTIKI CYPRUS LTD
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Σημειώσεις:

76,20
355,60

7,18

28,06

28,06

338,31

338,31
71,07

71,07
2.535,01

205,65

591,88

1.517,36

Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως.
Παραμένουν δε, οι συναλλαγές μεταξύ της STER CINEMAS AE και της STER CINEMAS DOO BEOGRAD στην οποία
η Εταιρεία έχει έμμεση συμμετοχή.

•

Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.2009 (σε χιλ. €)
AΠO
AUDIO
STER
ON
POWER
ΠΡΟΣ
VISUAL
CINEMAS PRODUCTIONS MUSIC A.E.
AUDIO VISUAL
112,18
43,37
STER CINEMAS Α.Ε.
7.953,52
ON PRODUCTIONS A.E.
500,00
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
0,00
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
105,70
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
805,55
PROOPTIKI ROMANIA SRL
1.801,40
PROOPTIKI BULGARIA LTD
1.870,44
PROOPTIKI SERBIA DOO
923,47
PROOPTIKI CYPRUS LTD
150,41
STER CINEMAS DOO BEOGRAD
1.696,08
STER CINEMAS DOO MONTENEGRO
20,00
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
14.110,49
1.716,08
112,18
43,37
Σημειώσεις επι του πίνακα,

Β.Μ.Λ.
Α.Β.Ε.Ε ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
118,16
273,71
7.953,52
500,00
0,00
105,70
805,55
1.801,40
1.870,44
923,47
150,41
1.696,08
20,00
118,16

1) Οι ενδοεταιρκές συναλλαγές των θυγατρικών που ενοποιούνται με ολική ενοποίηση, απαλοίφονται πλήρως. Παραμένουν δε, οι
συναλλαγές μεταξύ της STER CINEMAS AE με την STER CINEMAS DOO BEOGRAD και την STER CINEMAS DOO MONTENEGRO,
στις οποίες η Εταιρεία έχει έμμεση συμμετοχή. Επίσης στους λογαριασμούς απαιτήσεων της AUDIO VISUAL AE περιλαμβάνονται
απαιτήσεις απο τις ON PRODUCTIONS AE και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ που αφορούν ποσά προορισμένα για αύξηση
Μ/Κ.

Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ/Κ
STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.
POWER MUSIC PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

AUDIO
VISUAL
(σε χιλ. €)
500,00

784,55
1.284,55
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•

Επιταγές μεταξύ Εταιρείας και θυγατρικών

30.09.2009
ON PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Α.Ε.
POWER MUSIC PRODUCTIONS
A.E.
STER CINEMAS Α.Ε.
ON PRODUCTIONS A.E.
Β.Μ.Λ. Α.Β.Ε.Ε
POWER MUSIC PRODUCTIONS
A.E.
PROOPTIKI BULGARIA LTD

AUDIO VISUAL (σε χιλ. €)
Εισπρακτέες
Πληρωτέες
770,00
798,37
156,00
474,07
6.351,49

8.549,93
Συμψηφισμένο σύνολο

550,00
1.446,00
664,59
200,00
2.860,59
5.689,34

Οι επιταγές από και προς τις θυγατρικές εταιρείες αφορούν συναλλαγές στα πλαίσια λειτουργικών δραστηριοτήτων των
εταιρειών. Αναλυτικότερα, οι επιταγές εισπρακτέες από την STER CINEMAS AE, που εμφανίζουν και το μεγαλύτερο
υπόλοιπο, αφορούν ποσά που έχουν δοθεί από την STER CINEMAS AE προς την Εταιρία έναντι υπολοίπου από εμπορική
δραστηριότητα καθώς και έναντι υπολοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού.
3.18

Σημαντικές Αλλαγές Στην Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση

Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου, που
να επηρεάζει τα Ίδια Κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμά του από την ημερομηνία σύνταξης
των ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/09/2009 έως την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου πλην του ακόλουθου γεγονότος:
Στα πλαίσια της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από την
30/10/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, οι βασικοί μέτοχοι της Audio Visual (STONEMAN HOLDINGS
LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED) κατέβαλαν ποσό ύψους € 14.633 χιλ. έναντι της συμμετοχής τους στην εν
λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό διατέθηκε ήδη προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων τόσο της
Εταιρίας, όσο και της θυγατρικής εταιρίας «STER CINEMAS AE» και ειδικότερα:
(α) ποσό € 8.133 χιλ. διατέθηκε προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της Audio Visual:
(α1) € 6.000 χιλ. για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, και
(α2) € 2.133 χιλ. για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας,
(β) ποσό € 6.500 χιλ. διατέθηκε έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας STER
CINEMAS ΑΕ, προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της:
(β1) € 800 χιλ. για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της και
(β2) € 5.700 χιλ. για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της STER CINEMAS ΑΕ.
Επιπρόσθετα σχετικά με γεγονότα που δύνανται να επηρεάσουν την χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Ομίλου, ο
Ορκωτός Ελεγκτής κ. Δημ. Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton αναφέρει:
«Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι τις 27.11.2009,
καθώς και με τις διαβεβαιώσεις που πήραμε από τη Διοίκηση, δεν διαπιστώσαμε καμία απόφαση ή ενέργεια της Διοίκησης,
η οποία να παράγει σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας.
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Έχουμε να σημειώσουμε πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία συνεκλήθη την 30η
Οκτωβρίου 2009, αποφάσισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού μέχρι τριάντα εκατομμύρια
ευρώ (€ 30.000.000) και έκδοση νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης η Γενική Συνέλευση με ομοφωνία των παρισταμένων μετόχων ενέκρινε την κατά τα ανωτέρω διάθεση του ήδη
κατατεθέντος υπό των βασικών μετόχων της Εταιρίας (STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS
LIMITED) ποσού € 14.633.284,63, το οποίο καταβλήθηκε υπό των πιο πάνω μετόχων έναντι της συμμετοχής τους στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα καλύφθηκαν υποχρεώσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρίας
«STER CINEMAS AE».
Τέλος, τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέραν των
ήδη κατά τα ανωτέρω διατεθέντων, θα χρησιμοποιηθούν προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας και της
θυγατρικής αυτής εταιρείας «STER CINEMAS AE».»
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημ. Ντζανάτου της
ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο
περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
3.19

Μερισματική Πολιτική

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που διανέμεται ετησίως στους μετόχους της Εταιρίας δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από το 35% των καθαρών κερδών της, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεματικού
και του αναλογούντος φόρου. Το ποσό του μερίσματος πρέπει να καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η μη
διανομή μερίσματος επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση των μετόχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία.
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προμέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη διανομή του προμερίσματος και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που
καταβάλλεται ως προμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50,0% των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η Εταιρία κατά τη χρήση 2008 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για
την εν λόγω χρήση και στα πλαίσια βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής ενώ για τις χρήσεις 2006 και 2007 εγκρίθηκε η
διανομή € 0,10 και € 0,10 ανά μετοχή αντίστοιχα.
Η μερισματική πολιτική της Εταιρίας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των μετόχων της, χωρίς όμως να δημιουργεί
προβλήματα στην αναπτυξιακή πολιτική και στα επενδυτικά της σχέδια. Γενικότερα, η μερισματική πολιτική συνδέεται
άμεσα με τα αποτελέσματα της Εταιρίας σε ετήσια βάση.
3.20

Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Audio Visual το ανώτατο όργανό της είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία
εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με δήλωση της Audio Visual, Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά στελέχη της
είναι τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της.
Επίσης, στην Audio Visual υφίσταται και λειτουργεί Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών.
3.20.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ρυθμίζονται από τα άρθρα 20 έως 27 του Καταστατικού τα οποία
επαναλαμβάνουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και από το από 17/9/2009 πρακτικό
συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτήν ψήφων.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών,
όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι
λιγότερα των τριών (3). Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθμό τους θα μπορούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το
ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα
λείπει. Ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Σύμβουλοι
που απουσιάζουν, μόνον από Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύονται, καθένας δε από αυτούς, μόνον έναν (1) μπορεί
να αντιπροσωπεύει νομίμως.
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως
έχει συγκροτηθεί με τις από 17.09.2009 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου,
είναι το ακόλουθο:
Αρμοδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιχειρηματίας

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Εκτελεστικό Μέλος

Οικονομολόγος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Κωνσταντίνος
Χατζηιωάννου

(βάσει του Ν. 3016.2002)

Επάγγελμα

Διεύθυνση

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Απόστολος Βούλγαρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Θεοφανόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Ευάγγελος Κώνστας

ΜΕΛΟΣ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δικηγόρος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Βασίλειος Γεωργιάδης

ΜΕΛΟΣ

Οικονομολόγος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Άννα-Ειρήνη Γιάκου

ΜΕΛΟΣ

Ιδιωτική Υπάλληλος

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίστηκε 2ετής λήγουσα στις 19.06.2011, δυνάμενη να παραταθεί έως την επόμενη Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Δυνάμει του από 17.9.2009 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
καθορίσθηκαν ως εξής:
α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Κων/νος Χατζηιωάννου, και ο Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Απ.
Βούλγαρης, ενεργώντας ανά δύο με κοινή υπογραφή, μπορούν να προβαίνουν στο άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως
λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Τράπεζα, καθώς και στη σύναψη συμβάσεων
λήψεως δανείων ή πιστώσεων από ημεδαπές και αλλοδαπές Τράπεζες και εταιρίες, στην υπογραφή των σχετικών
αποδείξεων αναλήψεως των εν λόγω δανείων, στην ανάληψη και χρησιμοποίηση τούτων εξ ονόματος και για λογαριασμό της
Εταιρίας, όπως επίσης και στην επιμέλεια της κινήσεως όλων των λογαριασμών της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζας·
στην έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας, τηρούμενο σε
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οποιαδήποτε Τράπεζα, στην ανάληψη ταχυδρομικών επιταγών και στην υπογραφή των σχετικών αποδείξεων, όπως και στην
είσπραξη και πληρωμή· στην έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, επιταγών ή
άλλων αξιογράφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζόμενων ή όχι για εγγύηση ή ενέχυρο, στην είσπραξη ή προεξόφληση ή
κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της εταιρείας· στην είσπραξη
οποιουδήποτε ποσού, οφειλόμενου προς την Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία, παρά φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου· στην υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων και διασαφήσεων εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων υλικών
και πρώτων υλών, καθώς και σε οποιαδήποτε εγγραφή αναφορών και αιτήσεων προς τα εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια, τις τράπεζες και προς οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό, σχετικά με την έκδοση και υπογραφή των
ανωτέρω τιμολογίων και διασαφήσεων· στην υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της
Εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που τυχόν απαιτούνται για την εισαγωγή υλικών προϊόντων
και πρώτων υλών ή για την εξαγωγή προϊόντων παραγωγής της Εταιρίας· στην υπογραφή παντός εγγράφου,
απευθυνόμενου προς το ελληνικό δημόσιο, οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή οργανισμό κλπ.· στην υπογραφή με οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ. οποιασδήποτε περί οποιουδήποτε αντικειμένου συμβάσεως
και στη σύναψη οιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή και αντικείμενο· στην πρόσληψη και
απόλυση του προσωπικού της Εταιρίας και στην υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτούμενων εγγράφων· στο διορισμό
και στην ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων ενώπιον πάσης φύσεως δικαστηρίων και
αρχών, με αντικείμενο τη διεκπεραίωση και το χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως, σχετιζόμενης με τα δικαστήρια και τις
δικαστικές αρχές, καθώς και στο διορισμό πληρεξουσίων και αντικλήτων προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε
υποθέσεως και διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής, υπηρεσίας κλπ.· στην κίνηση όλων των
λογαριασμών της Εταιρίας και στην ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεως,
χρηματοδοτήσεως, όψεως κλπ. σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού· στην υπογραφή συμβάσεων
αποκλειστικής άδειας παραγωγής, διανομής και εμπορίας κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, προγραμμάτων,
ψηφιακών βιντεοδίσκων και συναφών οπτικοακουστικών μέσων, με ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες.
β. Αποφασίσθηκε ακόμη ότι: (αα) το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των ανωτέρω εξουσιών σε ένα
ή περισσότερα μέλη αυτού, όπως επίσης και σε υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα με ειδική εξουσιοδότηση και
απόφασή του· (ββ) όσον αφορά την υπογραφή συμβάσεων με μεταφραστές ή ηθοποιούς σχετικά με μεταφράσεις ή
μεταγλωττίσεις ταινιών, τηλεοπτικών σίριαλ κλπ., μπορεί κατ΄ εξαίρεση να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του
και έκαστος των άνω εκπροσώπων· (γγ) η οπισθογράφηση επιταγών και γενικά αξιογράφων για κατάθεση σε λογαριασμό
της Εταιρίας, μπορεί να γίνει και με την υπογραφή ενός μόνο εκ των άνω εκπροσώπων και εκτελεστικών μελών, υπό την
εταιρική επωνυμία.
γ. Αποφασίσθηκε τέλος ότι η υπογραφή και επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων προς υποβολή σε οποιαδήποτε αρχή ή υπηρεσία, θα γίνεται από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή/και από το Νομικό Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ε. Κώνστα.
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που ασκούν
και την Διοίκηση της:
Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Θεόδωρου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1978. Είναι απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών. Ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της ναυτιλίας,
των πετρελαιοειδών και της ψυχαγωγίας. Είναι Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2009.
Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος του Ιωάννη-Φραγκούλη, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1962. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA του Clayton University με
έδρα το Λονδίνο. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις (Shell, Mars, Φρόζα, Filmnet, Lantec, Όμιλος Ξυνή,
Fincomnet, Contemporary Group). Είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2009.
Βούλγαρης Απόστολος του Ιωάννη: Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός
Διευθυντής του Ομίλου
Γεννήθηκε το 1959. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Εργάζεται στην Εταιρία από
συστάσεώς της. Από το 1989 είναι προϊστάμενος Λογιστηρίου ενώ από το 1992 και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών.
Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2002.
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Κώνστας Ευάγγελος του Γεωργίου: Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1954. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάζεται
με την Εταιρία από το 1983. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 1998.
Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου : Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Συνεργάζεται με τον όμιλο AUDIO VISUAL από το 1997. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας
από το 2004.
Βασίλειος Γεωργιάδης του Κωνσταντίνου: Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1953. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διετέλεσε Διευθυντής Ανάπτυξης στην εταιρία παιδικών
ενδυμάτων «ALLOUETTE» κατά την περίοδο 1999-2008. Σήμερα ασκεί το επάγγελμα του οικονομολόγου. Είναι μέλος στο
Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2009.
Άννα Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου: Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1953 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι κάτοχος πτυχίου Γραμματέως και έχει παρακολουθήσει
εκπαιδευτικά προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Εργάζεται ως Γραμματέας Διοικήσεως στον όμιλο Βαρδινογιάννη από το
1973. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2005.
3.20.2 Εποπτικά Όργανα
Υπεύθυνος του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Βιολαντζής. Ακολούθως παρατίθεται
συνοπτικό βιογραφικό του: Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και έχει
παρακολουθήσει σειρά επαγγελματικών σεμιναρίων. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε εταιρία εισηγμένη στο Χ.Α. στη θέση
του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών. Εργάζεται στην εταιρία από τον Απρίλιο του 2005 ενώ ανέλαβε καθήκοντα
εσωτερικού ελεγκτή από 11.04.2005.
Η επαγγελματική διεύθυνση του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η ακόλουθη: οδός Πάρνωνος 3, Μαρούσι.
3.20.3 Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την από 21.9.2006 και επανασυγκροτήθηκε με την από 21.9.2009 απόφαση
του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ως κύριο σκοπό την υποβοήθηση του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της
λειτουργίας συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και στην διασφάλιση της διαφάνειας στις εταιρικές
δραστηριότητες.
Ο κύριες αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι οι κάτωθι:
• Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας,
• η εποπτεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολόγηση του έργου της και του βαθμού ανεξαρτησίας της,
• η αξιολόγηση των κυριότερων επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρίας,
• η ενημέρωση του Δ.Σ. της Εταιρίας με τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις αποφάσεις της Επιτροπής και
• η τακτική επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές.
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
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Πρόεδρος Απόστολος Βούλγαρης
Μέλος

Βασίλειος Γεωργιάδης

Μέλος

Άννα Ειρήνη Γιάκου

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Audio
Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual

Δεν προβλέπονται αμοιβές για την συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω επιτροπή.
3.20.4 Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών
Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών, η οποία συστάθηκε με την από 25.5.2006 και επανασυγκροτήθηκε με την από
21.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ως σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ. της στρατηγικής, των συστημάτων και
των πολιτικών αμοιβών και παροχών, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου ανώτατου
στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου. Η εν λόγω Επιτροπή μελετά και υποβάλει προτάσεις στο Δ.Σ. αναφορικά με την
πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας καθώς και για τα
στελέχη του Εσωτερικού Ελέγχου.
Επίσης η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών:
• προτείνει τις αρχές της πολιτικής αμοιβών και παροχών της Εταιρίας, στις οποίες θα βασίζονται οι διευθυντικές
αποφάσεις και
• εισηγείται το σύνολο των αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβουλίου, των Ανώτατων Διευθυντικών στελεχών και των
στελεχών Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ έτος.
Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών αποτελείται από τα εξής μέλη:
Ευάγγελος Κώνστας
Πρόεδρος
Μέλος
Απόστολος Βούλγαρης
Μέλος
Βασίλειος Γεωργιάδης
Μέλος

Άννα Ειρήνη Γιάκου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Audio Visual
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ. Audio Visual

Σημειώνεται ότι ο κ. Απόστολος Βούλγαρης συμμετέχει στην εν λόγω επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Δεν προβλέπονται αμοιβές για την συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω επιτροπή.
3.20.5 Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία συστάθηκε με την από 19.6.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με
μέλη τους Ευάγγελο Κώνστα, Νικόλαο Θεοφανόπουλο (μη εκτελεστικά μέλη) και Βασίλειο Γεωργιάδη (ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος με επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής), έχει κύριο σκοπό την παρακολούθηση της
γενικότερης χρηματοοικονομικής καταστάσεως της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 37 του ν. 3693/2008.
3.20.6 Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρία συμμορφούται με το καθεστώς της εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και επόμενα του Ν. 3016/2002, σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά.
Μη εκτελεστικά μέλη είναι τα μέλη του Δ.Σ., που δεν έχουν απασχόληση στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ούτε
παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί
να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο
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ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα
των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Δ.Σ. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας.
Το Δ.Σ. της Εταιρίας, με την από 07.07.2005 απόφασή του, ενέκρινε και έχει θέσει σε εφαρμογή εσωτερικό κανονισμό, σε
συμμόρφωση με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιημένος ισχύει, τον κανονισμό
συμπεριφοράς των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και του Ν. 3340/2005.
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, το Δ.Σ. της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας
και συντονίζει και κατευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Σε εφαρμογή του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση η Εταιρία έχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου,
• Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και
• Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος ως διαδικασία και σύστημα, αποσκοπεί περισσότερο στην αποτροπή και λιγότερο στην αποκάλυψη
λαθών ή άλλων προβλημάτων στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Οι ελεγκτικές διαδικασίες προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο
λειτουργίας της Εταιρίας, ώστε να διασφαλίζονται όσο το δυνατό καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων και της διοίκησης.
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας, στην υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται
τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
• Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού
της Εταιρίας, της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών, οι οποίες
αφορούν στη λειτουργία της,
• την παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας, τη διαπίστωση της νομιμότητας των αμοιβών και κάθε είδους
παροχών προς τα μέλη της διοίκησης και επίσης τον έλεγχο των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας με τις
συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920, και με εταιρίες στο κεφάλαιο
των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, ή μέτοχοί της με ποσοστό
τουλάχιστον 10%,
• την αναφορά στο Δ.Σ. της Εταιρίας περιπτώσεων σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των
καθηκόντων της,
• την παροχή, μετά από έγκριση του Δ.Σ οποιαδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές,
συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με κάθε τρόπο του έργου παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές
ασκούν,
• την ουσιαστική συμβολή στον εντοπισμό και στη διατύπωση προτάσεων για βελτίωση ενεργειών και διαδικασιών,
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι σφαλμάτων ή κακής διαχείρισης,
• τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της
Εταιρίας σχετικά με τη χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο.
• τον έλεγχο της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως αναφορικά με τις
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρίας, διατηρούν πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, έχουν πρόσβαση
σε όλα εν γένει τα αρχεία και στοιχεία, καθώς και στο σύστημα μηχανογράφησης σε ευρεία και επαρκή έκταση, για τη
διεκπεραίωση του έργου τους και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες Λογιστηρίου και Οικονομικών και Εξυπηρέτησης
Μετόχων.
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Τέλος, ο υπεύθυνος του εσωτερικού ελέγχου, αναφέρεται απ’ ευθείας στο Δ.Σ. της Εταιρίας, το οποίο και ενημερώνει
εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, ή εκτάκτως οποτεδήποτε διαπιστώνει αποκλίσεις στην εφαρμογή των
διαδικασιών ή υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας.
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κος Κωνσταντίνος Βιολαντζής σύντομο βιογραφικό του οποίου
παρατίθεται ανωτέρω (βλέπε ενότητα 3.20.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Αναφορικά με την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E. δηλώνει ότι:
«Στα πλαίσια του ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» για
την χρήση 2006 που διενεργήθηκε από τον κο. Α. Παπαδόπουλο και 2007, 2008 που διενεργήθηκε από εμάς καθώς και της
επισκόπησης για την περίοδο 01.01 – 30.09.2009, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα συστήματα λογιστικής οργανώσεως
και οικονομικού λογιστικού εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, στο βαθμό που θεωρήθηκε απαραίτητο ώστε να υπάρξει μια
εκτίμηση της αξιοπιστίας των συστημάτων αυτών, όπως απαιτείται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 610, στα πλαίσια των τακτικών
ελέγχων που διενεργήθηκαν τόσο από εμάς όσο και από τον κο. Παπαδόπουλο, εφαρμόστηκαν ειδικές ελεγκτικές
διαδικασίες και στις αντίστοιχες Εκθέσεις Τακτικού Ελέγχου γίνεται αναφορά στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που
διατηρεί η Εταιρεία. Ο αποκλειστικός σκοπός αυτής της μελέτης και αξιολόγησης ήταν να προσδιοριστεί η φύση, ο χρόνος
και η έκταση των ελεγκτικών διαδικασιών που κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε, αφενός ο κος Α. Παπαδόπουλος και αφετέρου
εμείς να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και συνεπώς, η έρευνα αυτή
ήταν σημαντικά πιο περιορισμένη από ό,τι θα χρειαζόταν αν επρόκειτο να εκφέρουμε γνώμη για την πληρότητα των
ανωτέρω συστημάτων στο σύνολό τους.
Επισημαίνουμε ότι, λόγω των εγγενών περιορισμών σε οποιοδήποτε σύστημα εσωτερικού ελέγχου, είναι πιθανόν να
υπάρχουν λάθη ή διαχειριστικές ανωμαλίες που να μην είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν από τον έλεγχο. Επίσης η προβολή
στο μέλλον οποιασδήποτε τρέχουσας εκτίμησης, σχετικά με την αξιοπιστία ενός συστήματος, υπόκειται στον κίνδυνο ότι οι
διαδικασίες μπορεί να καταστούν ανεπαρκείς λόγω αλλαγών στις συνθήκες ή λόγω του ότι η έκταση εφαρμογής αυτών των
διαδικασιών υποβαθμίζεται στο μέλλον.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις που διενεργήσαμε, σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον αποκλειστικό σκοπό της έκφρασης γνώμης επί των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη του κου Α. Παπαδόπουλου ή στην δική μας, αδυναμίες που να επιδρούν
ουσιωδώς στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων λογιστικής οργανώσεως και οικονομικού λογιστικού εσωτερικού
ελέγχου της πιο πάνω εταιρείας για τις χρήσεις που 2006, 2007 και 2008 καθώς και της περιόδου 01.01 – 30.09.2009».
Η ανωτέρω δήλωση αποτελεί απόσπασμα της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Δ. Ντζανάτου της ελεγκτικής εταιρίας Grant
Thornton, και περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται, κατόπιν
σχετικής συναίνεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και με τη σύμφωνη γνώμη του.
Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
Αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι η συμμόρφωση της Εταιρίας με την υποχρέωση
γνωστοποίησης και προαναγγελίας συναλλαγών και γεγονότων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Υπεύθυνος του
τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων είναι ο κ. Απόστολος Βούλγαρης.
Η υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εσωτερικού Ελέγχου και
ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων
περιλαμβάνουν:
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• Την παροχή συνεχούς, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης των μετόχων της Εταιρίας πρωτίστως και του επενδυτικού
κοινού εν γένει,
• τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία των στοιχείων, τα οποία περιέχονται στα έντυπα παραπόνων ή επικοινωνίας,
όπως αυτά συμπληρώνονται κατά την επικοινωνία των μετόχων με την Εταιρία,
• τη φροντίδα για έγκαιρη απάντηση σε τυχόν καταγγελίες και παράπονα των επενδυτών,
• τη συλλογή και ταξινόμηση των δικαιολογητικών για τη δέσμευση των μετοχών από τους μετόχους πριν και μετά τη
διεξαγωγή των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας, τη διάθεση των Ετήσιων και Ενημερωτικών
Δελτίων στους μετόχους,
• τη συμπλήρωση και παράδοση βεβαιώσεων μερίσματος στους μετόχους και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων και
στοιχείων των μετόχων της Εταιρίας, όπως αυτή παραχωρείται και συντηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών του
Χ.Α. και
• τις λοιπές αρμοδιότητες που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπεύθυνος του τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι ο κ. Απόστολος Βούλγαρης.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης, η Εταιρία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης που
έχουν θεσπισθεί και ισχύουν.
Στην έκθεση ελέγχου του ο Νομικός Ελεγκτής της Εταιρίας αναφέρει ότι η Audio Visual συμμορφώνεται με το καθεστώς της
εταιρικής διακυβέρνησης:
3.20.7 Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
1. Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην Εταιρία δεν ασκούν άλλες
επαγγελματικές δραστηριότητες που να είναι σημαντικές για την Εταιρία.
2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της
Εταιρίας ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Εταιρίας.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή είναι
εταίροι σε άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
Όνομα

Εταιρία που συμμετέχει

Θέση στην Εταιρία

ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕ

Πρόεδρος

Απόστολος Βούλγαρης, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΕ
& Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος
PUREFINANCE AE
VITAMIN AE

Μέλος
Πρόεδρος
Μέλος

Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου, Διευθύνων
Σύμβουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Πρόεδρος & Διευθύνων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Σύμβουλος

Νικόλαος Θεοφανόπουλος, Μέλος ΔΣ

ΚΙΝΤΑΡΟ ΝΕΠΑ

Μέλος

VITAMIN AE

Μέλος

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

Μέλος

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΕΒΕ

Μέλος

Ευάγγελος Κώνστας, Μέλος ΔΣ

Κατά το διάστημα των πέντε (5) τελευταίων ετών συμμετείχαν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή ήταν εταίροι
σε άλλες εταιρίες ή νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:
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Όνομα
Ιωάννης Βαρδινογιάννης,
Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου,
Διευθύνων Σύμβουλος

Εταιρία που συμμετείχε
Cyclon Ελλάς ΑΕ

Θέση στην Εταιρία

Μέλος

ATHLETIC GAMES SERVICES

Διευθύνων Σύμβουλος

CSC ΕΛΛΑΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

4. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης
κατά τα πέντε τελευταία έτη.
5. Δεν συμμετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των
πέντε τουλάχιστον τελευταίων ετών.
6. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή
ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), και δεν έχουν
παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της
Εταιρίας ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων της Εταιρίας κατά τη διάρκεια των πέντε
τελευταίων ετών.
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση με
ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Επίσης δεν υπάρχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ
των υποχρεώσεων που έχουν τα πρόσωπα αυτά έναντι της Εταιρίας, λόγω του αξιώματός τους και των ιδιωτικών τους
συμφερόντων ή και άλλων υποχρεώσεων.
8. Η τοποθέτηση στο αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή
συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
3.20.8 Αμοιβές και Οφέλη
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μικτές αμοιβές και οι παροχές – οφέλη σε είδος που έλαβαν κατά την χρήση
2008 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ο Εσωτερικός Ελεγκτής τόσο από τη Audio Visual όσο και από τις
θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της, για κάθε είδους υπηρεσίες που παρείχαν:
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ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (σε €)

Όνομα

Ιδιότητα

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Χατζηιωάννου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μισθοδοσία
από:

Μικτές
Αποδοχές
Έμμισθη
Σχέση 2008

Μικτές
Αμοιβές ΔΣ
(Χρήσης 2008)

Προέγκριση
Μικτών
Αμοιβών ΔΣ
για χρήση 2009

Κάρτα epass
Αττικής
οδού

---

---

---

18.000

---

---

---

---

---

18.000

---

---

---

Audio Visual

Αυτοκίνητο

Κινητό
Τηλέφωνο

Περίοδος
που
διετέλεσε
μέλος ΔΣ
Από 5/8/2009
έως σήμερα
Από 5/8/2009
έως σήμερα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Απόστολος Βούλγαρης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Θεοφανόπουλος

Ευάγγελος Κώνστας

Βασίλειος Γεωργιάδης

ΜΕΛΟΣ

Audio Visual

ΜΕΛΟΣ

Audio Visual, ΒΜΛ,
Power music

ΜΕΛΟΣ

291.847

---

18.000

1.200

---

1.500

103.354

---

18.000

1.200

---

800

92.188

21.271

18.000

---

---

800

---

---

18.000

---

---

---

Από
30/6/2006
έως σήμερα
Από
30/6/2006
έως σήμερα
Από
30/6/2006
έως σήμερα
Από
19/6/2009
έως σήμερα
Από
30/6/2006
έως σήμερα

Audio Visual

Audio Visual

Άννα-Ειρήνη Γιάκου

ΜΕΛΟΣ

Audio Visual

Κωνσταντίνος Βιολαντζής

Εσωτερικός ελεγκτής

Audio Visual

---

---

18.000

---

---

---

83.006

---

---

---

---

500

ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

Ιωάννης Κουρτέσης

Audio Visual

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

26.423

---

700

---

800

---

24.390

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Audio Visual

Νικόλαος Θεοδωρουλάκης

Μιχαήλ Νταλάκος

501.677

Audio Visual

Από
6/12/2000
έως 4/8/2009
Από
13/12/1990
έως
16/2/2009
Από
24/2/2005
έως
18/6/2009

Πηγή: Στοιχεία από την Εταιρία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή..

Η Εταιρία και οι θυγατρικές της δεν έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με μέλη του ΔΣ, ή και με μέλη των
εποπτικών/διοικητικών/διαχειριστικών οργάνων τους και οι οποίες να προβλέπουν τη παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.
Η Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία των μελών Δ.Σ., ανώτατων διοικητικών στελεχών και εποπτικών
οργάνων την 31.12.2008 έχει ως ακολούθως:

(σε €)
Μέλη Δ.Σ., ανώτατα διοικητικά
στελέχη και εποπτικά όργανα
κατά την 31.12.2008

Παρούσα αξία Δέσμευσης
Καθορισμένων Παροχών
κατά την 31/12/2008

Μη καταχωρημένα
Αναλογιστικά (κέρδη)
/ ζημίες κατά την
31/12/2008

324.726,86

47.126,92

Υποχρέωση Καταχωρούμενη στον
Ισολογισμό κατά την 31/12/2008
(Υποχρέωση) / Περιουσιακό Στοιχείο
(277.599,94)

Πηγή: Αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε από την εταιρεία Στατιστικών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών «PRUDENTIAL Ε.Π.Ε.»

Ο Όμιλος δεν διατηρεί προγράμματα συμπληρωματικών παροχών είτε για μέλη ΔΣ είτε για ανώτατα διοικητικά στελέχη ή
υπαλλήλους.
Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Διοίκησης της Audio Visual, πέραν των ανωτέρω αμοιβών και οφελών δεν υφίστανται άλλες
αμοιβές και οφέλη για τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη της Εταιρίας.
3.21

Οργανόγραμμα
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ Κ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Κ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠ.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓ.

BUSINESS AFFARS
& TREASURY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ

Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/ΝΤΗΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
& NEW BUSINESS

Δ/ΝΤΗΣ SELL TRU

Δ/ΝΤΗΣ RENTAL &
MARKETING

Δ/ΝΣΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ.

ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Α.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α

ΚΑΜΑΡΗΣ Ε.

ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ Κ.

ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

ΒΟΖΑΣ Π.

ΚΑΡΙΚΑΣ Α.

3.22

Δ/ΝΣΗ LOGISTICS

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ε.

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

ΚΑΛΟΥΔΗΣ Κ.

Προσωπικό

Η εξέλιξη του προσωπικού του Ομίλου Audio Visual ανά ειδικότητα, ως αυτό είχε στις 31/12 των χρήσεων 2006, 2007
και 2008 και την 30/9/2009 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εξέλιξη Προσωπικού Ομίλου Audio Visual ανά Ειδικότητα
2006
82

2007
80

2008
72

30.9.2009
69

Marketing και Πωλήσεις

410

299

272

221

Παραγωγή και Τεχνική Υποστήριξη
Σύνολο

461
953

453
832

445
789

320
610

Διοίκηση και Οικονομικές Υπηρεσίες

Πηγή: Στοιχεία από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη των δαπανών προσωπικού του Ομίλου Audio Visual για τις χρήσεις 2006,
2007 και 2008 και την 30.9.2009:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ομίλου Audio Visual
(σε χιλ. €)
2006
2007
2008
Μισθοί
16.972,22 16.980,63 16.663,32
Εργοδοτικές εισφορές
3.799,49
3.857,70 3.772,49
Σύνολο
20.771,71 20.838,33 20.435,82

30.9.2009
11.204,58
2.612,41
13.816,99

Πηγή: Στοιχεία από την Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρίας, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί προσωρινούς υπαλλήλους.
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Όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο είναι ασφαλισμένοι στα ταμεία που προβλέπεται από τον νόμο. Επίσης, ο Όμιλος έχει
συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο [ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης / ζωής] για όλο το προσωπικό.
Δεν υφίσταται πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock option plan) για στελέχη και εργαζομένους
στην Εταιρία ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Εταιρίας στο κεφάλαιο της.
3.23

Μετοχικό Κεφάλαιο

3.23.1 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2008, κατά την 30/9/2009, αλλά και σήμερα ανέρχεται σε
12.091.551,50 € διαιρούμενο σε 17.273.645 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστη.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από
30.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυτό δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 24.183.103
€, με την έκδοση μέχρι 34.547.290 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 € εκάστη. Συνεπώς, το
καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την παρούσα αύξηση, δύναται να ανέλθει σε μέχρι 36.274.654,5 €,
διαιρούμενο σε 51.820.935 μετοχές ονομαστικές ονομαστικής αξίας € 0,70 εκάστη.
3.23.2 Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Με την από 14.11.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 740.770,10 ευρώ λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με ΑΡΜΑΕ 5140/01/Β/86/5138 σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση 1.058.243 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας
0,70 ευρώ ανά μετοχή .
Με την από 29.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
980.000 ευρώ με την έκδοση 1.400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ ανά μετοχή με τιμή διάθεσης € 4,80
ανά μετοχή και διάθεση αυτών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική
τοποθέτηση υπέρ Ειδικών Επενδυτών. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε από τις 02/07/2007 έως και τις 11/07/2007 και
καλύφθηκε κατά 100% με την καταβολή € 6.720.000,00. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας
κάθε μετοχής, συνολικού ύψους € 5.740.000,00 καταχωρήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού Αποθεματικό από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έγινε στις 11/07/2007 και η έναρξη
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 23/07/2007. Στις 31/12/2007 ολοκληρώθηκε η διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων από την ανωτέρω αύξηση, σύμφωνα με το εγκριθέν πρόγραμμα διάθεσης από την Τακτική Γενική
Συνέλευση της 29/06/2007.
Με την από 30.10.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 24.183.103 € σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων και με έκδοση 34.547.290 νέων μετοχών ονομαστικής 0,70 € καθεμία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο.
Σημειώνεται ότι η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
του Υπουργείου Αναπτύξεως με τον αριθμό Κ2-11703(δις)/18.11.2009 (ΦΕΚ 13501/19.11.2009).
Μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Audio
Visual θα ανέρχεται στο σύνολό του σε 36.274.654,50 € και θα διαιρείται σε 51.820.935 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,70 €
καθεμία.
Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Ημερ/νία Γεν. Συνέλευσης

14/11/2006
29/6/2007
Σύνολο πριν την παρούσα
ΑΜΚ
30/10/2009
Σύνολο μετά την ΑΜΚ (ΓΣ
30/11/2009)

3.24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε €)
Αύξηση με
Αύξηση λόγω
Αριθμός
Ονομαστική
Μετρητά/
συγχώνευσης
Μετοχών
Αξία
Εισφορές
12889/27.11.2006
740.770,10
1.058.243
0,70
7191/6.7.2007
980.000,00
1.400.000
0,70

Αρ. ΦΕΚ & Ημερ/νία

13501/19.11.2009 24.183.103,00

34.547.290

Συνολικός
Συνολικό Μετοχικό
Αριθμός
Κεφάλαιο
Μετοχών
15.873.645,00
11.111.551,50
17.273.645,00
12.091.551,50

0,70
0,70

17.273.645,00
51.820.935,00

12.091.551,50
36.274.654,50

0,70

51.820.935

36.274.654,50

Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22/2/2010, είναι η ακόλουθη:
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ22/2/2010)
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

%
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

STONEMAN
HOLDINGS
LIMITED

6.308.523

36,5%

6.308.523

CHARONIA
HOLDINGS
LIMITED

5.065.122

29,3%

5.065.122

5.900.000
17.273.645

34,2%
100,0%

5.900.000
17.273.645

Επενδυτικό
Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Έκθεση Νομικού Ελέγχου

Όπως προκύπτει από την από 9/8/2007 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Stoneman Holdings
Limited” ελέγχεται σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 από το Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη. Επίσης, όπως προκύπτει από την από
22/2/2010 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Charonia Holdings Limited” ελέγχεται σύμφωνα με
τον Ν. 3556/2007 από τον Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.
Η Εταιρία δηλώνει ότι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22/2/2010 της Εταιρίας, εκτός των εταιριών STONEMAN
HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LTD δεν υπάρχει άλλος μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που να
γνωρίζει η Εταιρία και ο οποίος να κατέχει ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου
της.
Σημειώνεται ότι η μέτοχος εταιρία STONEMAN HOLDINGS LIMITED έχει υπογράψει τις ακόλουθες συμβάσεις ενεχύρου με
την Τράπεζα Αττικής για 1.250.000 μετοχές της Audio Visual :
1. Δυνάμει της υπ’ αρ. 2/31.7.2007 «συμβάσεως παροχής ενεχύρου επί αύλων κινητών αξιών» μεταξύ της «Τράπεζας
Αττικής Α.Ε.» και της «Stoneman Holdings Limited», η δεύτερη παραχώρησε στην πρώτη ενέχυρο επί 800.000 μετοχών της
Audio Visual, προς εξασφάλιση κάθε απαιτήσεως της Τράπεζας, που απορρέει από την υπ’ αρ. 1/31.7.2007 σύμβαση
ομολογιακού δανείου, ύψους 2.000.000 €, μεταξύ αυτής (Τράπεζας) και της Eταιρίας. Σημειώνεται ότι με την εν λόγω
ενεχυρίαση δεν έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ψήφου.
2. Επίσης, δυνάμει της υπ’ αρ. 3/19.3.2008 «συμβάσεως παροχής ενεχύρου επί αύλων κινητών αξιών» μεταξύ της
«Τράπεζας Αττικής Α.Ε.» και της «Stoneman Holdings Limited», η δεύτερη παραχώρησε στην πρώτη ενέχυρο επί 250.000
μετοχών της Audio Visual, προς εξασφάλιση κάθε απαιτήσεως της Τράπεζας, που απορρέει από την υπ’ αρ. 1/31.7.2007
σύμβαση ομολογιακού δανείου, ύψους 2.000.000 €, μεταξύ αυτής (Τράπεζας) και της Eταιρίας. Σημειώνεται ότι με την εν
λόγω ενεχυρίαση δεν έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ψήφου.
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3. Τέλος, δυνάμει της υπ’ αρ. 167/05/12.1.2009 «συμβάσεως παροχής ενεχύρου επί αύλων κινητών αξιών» μεταξύ της
«Τράπεζας Αττικής Α.Ε.» και της «Stoneman Holdings Limited», η δεύτερη παραχώρησε στην πρώτη ενέχυρο επί 200.000
μετοχών της Audio Visual, προς εξασφάλιση κάθε απαιτήσεως της Τράπεζας, που απορρέει από την υπ’ αρ. 1/31.7.2007
σύμβαση ομολογιακού δανείου, ύψους 2.000.000 €, μεταξύ αυτής (Τράπεζας) και της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι με την εν
λόγω ενεχυρίαση δεν έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα ψήφου.
Οι εταιρίες STONEMAN HOLDINGS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD ως βασικοί μέτοχοι της Audio Visual με ποσοστό
65,8% ελέγχουν άμεσα την Εταιρία. Ο έλεγχος αυτός ασκείται με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και πάντοτε
σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ.
της Εταιρίας διασφαλίζει ότι ο ως άνω έλεγχος δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό.
Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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δεν υφίστανται μετοχές, που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο,
οι μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες,
οι μετοχές δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς ή μετατροπής τους,
δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους
επιλογής (warrants),
δεν υφίσταται δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο,
δεν υφίσταται δικαίωμα προαιρέσεως ή οιαδήποτε συμφωνία, που να προβλέπει ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους
του Ομίλου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαιρέσεως.
οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
Όσον αφορά τα δικαιώματα των Μετόχων, το εταιρικό καταστατικό επαναλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις του Κ.Ν.
2190/1920. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων συμφωνούν με τις
αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την τροποποίηση των
υποχρεώσεων των Μετόχων από τις Γενικές Συνελεύσεις.
Δεν υφίστανται συμβάσεις μετόχων, συμβάσεις επαναγοράς μετοχών, συμβάσεις περιορισμού του δικαιώματος
μεταβίβασης ή επιβάρυνσης μετοχών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβάσεων, που αφορούν
δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα προτίμησης, δικαιώματα αγοράς ή πώλησης ή συμφωνίες διανομής κερδών, ή
διανομής μερίσματος,
Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους της Εταιρίας,
Ούτε η Audio Visual, ούτε οι ενοποιούμενες εταιρίες της κατέχουν ίδιες μετοχές.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, ο εταιρικός σκοπός είναι ο εξής:
1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.
2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd), (γραμμένων ή όχι), και παντός είδους
οπτικοακουστικού μέσου παρόμοιου ή που αποτελεί εξέλιξη της άνω τεχνολογίας, καθώς και των σχετικών μηχανημάτων
παραγωγής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνος, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους εξαρτημάτων τους.
α. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων παραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου
οπτικοακουστικού μέσου και μηχανημάτων που σχετίζονται με την εγγραφή ή με την προβολή των βιντεοδίσκων αυτών.
β. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργαστηρίου εγγραφής, μετάφρασης, μεταγλώττισης, παράθεσης υποτίτλων κλπ. σε
ψηφιακούς βιντεοδίσκους (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.
γ. Η διάθεση στην Ελληνική αγορά καθώς και η εξαγωγή στην αλλοδαπή των ανωτέρω γραμμένων, μεταγλωττισμένων κλπ
ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου.
δ. Η παραγωγή, συμπαραγωγή, διανομή και γενικά η εκμετάλλευση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και
τηλεοπτικών προγραμμάτων κάθε είδους με οιαδήποτε μορφή τεχνολογίας και καθ΄οιονδήποτε τρόπο.
Η απόκτηση δικαιωμάτων (ROYALTIES) για την καθ’οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή
κινηματογραφικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων και οιουδήποτε οπτικοακουστικού μέσου για την παραγωγή
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ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η εκμεταλλευσή τους σε άλλες μορφές
διανομής (VIDEO ON DEMAND κλπ) δια μέσου κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακού δικτύου συμπεριλαμβανομένων των
επίγειων δορυφορικών, καλωδιακών γραμμών DSL, προηγμένων ευρυζωνικών ζωνών, διαδικτύου κλπ .
Οι συμβάσεις με πνευματικούς δημιουργούς για την εκμετάλλευση των έργων τους και την μίσθωση των υπηρεσιών τους .
Η έκδοση, διανομή και εκμετάλλευση διαδικτυακών συνδρομητικών ή μη παιχνιδιών υπό οποιαδήποτε μορφή.
ε. Η ενοικίαση ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα, ξενοδοχεία κλπ.
στ. Η παραγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων ( dvd) ή οποιωνδήποτε άλλων οπτικοακουστικών μέσων για λογαριασμό τρίτων,
ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.
ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση STUDIO κινηματογράφισης ταινιών, η παραγωγή, συμπαραγωγή, εκμετάλλευση,
εμπορία, διανομή κλπ. κινηματογραφικών ταινιών κάθε τύπου.
η. Η δημιουργία και εκμετάλλευση CLUBS τα οποία θα νοικιάζουν ή θα πωλούν στα μέλη τους ψηφιακούς βιντεοδίσκους (
dvd) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα ή μηχανήματα προβολής αυτών και θα παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα
σχετικά ψηφιακών βιντεοδίσκων (dvd ) ή οποιαδήποτε άλλα οπτικοακουστικά μέσα.
θ. Η συμμετοχή της σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή
συναφείς σκοπούς.
ι. Η προβολή και εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και η εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών και
χώρων αναψυχής κάθε είδους.
ια. Η εισαγωγή, εμπορία, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους μηχανημάτων ενίσχυσης, μετάδοσης, εκπομπής, εγγραφής
και αναπαραγωγής ήχου επαγγελματικού και καταναλωτικού τύπου.
3. Η ανάθεση σε τρίτους, ανέγερσης ή ανακατασκευής κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων, μαγαζιών,
εμπορικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων, με δαπάνες της εταιρείας, επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων
ή επί των οποίων η εταιρεία έχει αποκτήσει εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό, οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα καθ’
οιονδήποτε τρόπο και η εκμετάλλευση αυτών δια της εκμισθώσεως τους σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου.
Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή και εν γένει εμπορία μηχανημάτων, επίπλων και όλων εν γένει των
απαιτουμένων για τον εξοπλισμό γραφείων, κατοικιών, μαγαζιών και εμπορικών κέντρων.
Η παροχή υπηρεσιών κάθε φύσης εν σχέσει προς τον εξοπλισμό και την οργάνωση γραφείων, επιχειρήσεων, μαγαζιών και
εμπορικών κέντρων, καθώς και εν σχέσει με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται πιο πάνω.
4. Η άσκηση γενικής εμπορίας, εμπορίας ειδών δώρου, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών κατασκευαστικών οίκων
ημεδαπής και αλλοδαπής και εισαγωγής – διανομής και εκμετάλλευσης των ανωτέρω ειδών.
5. Η ίδρυση από την εταιρεία ή η συμμετοχή της σε εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και επενδύσεων
χαρτοφυλακίου.
6.α Η εκπόνηση, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση διαφημίσεων, διαφημιστικών μηνυμάτων, διαφημιστικών
προγραμμάτων κάθε φύσεως και περιγραφής δια παντός μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα
κλπ.) και εν γένει παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.
Η εκπόνηση, οργάνωση, δημιουργία, παραγωγή και γενικά εμπορική εκμετάλλευση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων,
προγραμμάτων προωθήσεων πωλήσεων, προγραμμάτων πληροφοριακού υλικού και ενημερωτικών προγραμμάτων και εν
γένει παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και συμβούλου δημοσίων σχέσεων.
β. Η αγορά χρόνου και χώρου σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό
οποιουδήποτε τρίτου καθώς και η παροχή υπηρεσιών αγοράς χρόνου και θέσεως ή χώρων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης
γενικά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) προς τρίτους.
γ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την ακροαματικότητα και αποδοτικότητα μέσων μαζικής
ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα κλπ.) και η εκπόνηση μελετών σχετικά με την αξιολόγηση στοιχείων

171

ακροαματικότητας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάρκετινγκ
σε οποιοδήποτε διαφημιζόμενο.
δ. Η παραγωγή, εκτύπωση, δημοσίευση, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών επινοήσεων, προγραμμάτων
διαφημιστικής εκστρατείας για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου διαφημιζόμενου πελάτη της εταιρείας.
ε. Η αγορά, εισαγωγή, πώληση, μίσθωση, εξαγωγή, εμπορία, διανομή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κινηματογραφικών
και τηλεοπτικών ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, φωτογραφιών, ταινιών μαγνητοφώνου, βιντεοταινιών και συναφών
ειδών οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.
στ. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαφήμισης γενικά, στον
τομέα αγοράς χώρου και χρόνου στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, εκμετάλλευσης μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικών
προγραμμάτων ή εταιρειών, οι οποίες γενικά έχουν συναφείς σκοπούς με εκείνους της εταιρείας.
ζ. Η οργάνωση δια ίδιο συμφέρον ή για λογαριασμό τρίτων και η εμπορική εκμετάλλευση γενικότερα, η οικονομική ή
διαφημιστική, αθλητικών και καλλιτεχνικών γεγονότων, συναυλιών, φεστιβάλς και εκδηλώσεων κάθε φύσεως και
περιγραφής.
η. Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτον, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (knowhow) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς και γενικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
θ. Οι εργασίες τυπογραφίας, χαρακτικής, ηλεκτροτυπίας, λιθογραφίας, φωτογραφικής και εκτύπωσης.
ι. Η εκπροσώπηση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και η διενέργεια πράξεων με την ιδιότητα του εμπορικού
αντιπροσώπου ή και διανομέα.
κ. Η παροχή εγγυήσεων και η παροχή συμβάσεων εγγυήσεων προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου,
ημεδαπού ή αλλοδαπού τραπεζικού οργανισμού εφόσον συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται
αναγκαία για την εκπλήρωσή της.
λ. Η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
7. Η Εμπορία και Διανομή εν γένει γεωργικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων. Η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών των
προϊόντων και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων της αλλοδαπής. Η επί προμηθεία πώληση αυτών για λογαριασμό τρίτων,
παραγωγών και εμπόρων, Ελλήνων και αλλοδαπών.
8. Η Εμπορία και Διανομή φαρμακευτικών ειδών. Η Εισαγωγή και Εξαγωγή αυτών και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων
της αλλοδαπής.
Η Εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας ή στο εξωτερικό, να διορίζει αντιπροσώπους, να συμμετέχει σε παρεμφερείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις και να
προβαίνει γενικά σε κάθε είδους εργασίες, οι οποίες θεωρούνται πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών της.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της, η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτερο όργανο της Εταιρίας. Έχει απόλυτη και
κυριαρχική εξουσία και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι
αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα κι αν απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γ.Σ. των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, (β) την παράταση
της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της Εταιρίας, (γ) την αύξηση ή μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας και τις
αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από το Νόμο, (δ) την έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1β
του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας, (ε) την εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση του άρθρου 12 και του
άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, (στ) την εκλογή ελεγκτών και των αναπληρωτών τους, (ζ) τον διορισμό
εκκαθαριστών, (η) την διάθεση των καθαρών κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους
μετόχους, (θ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (ι) την διάθεση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 30/1988 και (ια) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από την ευθύνη της
διαχείρισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, η Γ.Σ. των μετόχων, συγκαλούμενη από το Δ.Σ. συνέρχεται
τακτικώς στη έδρα της Εταιρίας, μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης μέσα σε 6 το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης
(Τακτική Γενική Συνέλευση). Είναι δυνατόν και όσες φορές το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη
Γ.Σ.
172

Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων, εάν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και να ορίζει συνεδρίαση αυτής μέσα σε 30 μέρες από τη
χρονολογία της επίδοσης της παραπάνω αίτησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Οι αιτούντες την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον
μέρες πριν από την ορισθείσα μέρα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται
υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του και έχει αντικείμενο
ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιωμένων με αυτές πρέπει να καλείται 20
τουλάχιστον μέρες πριν την οριζόμενη μέρα συνεδρίασης, υπολογιζομένων και των εξαιρουμένων από τον νόμο ημερών.
Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζεται.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 14.11.2006 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση, η πρόσκληση για την σύγκληση της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της
συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του
καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται πριν από 20 ολόκληρες μέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από 20 ολόκληρες μέρες σε μία ημερήσια πολιτική
εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που επιλέγεται από το Δ.Σ. από εκείνες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει
και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ’ αυτές που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 26 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του
Κ.Ν. 2190/1920, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.
Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ’ αυτούς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Δέκα (10) μέρες πριν από την Γ.Σ. οι μέτοχοι μπορούν να παραλαμβάνουν από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Δ.Σ. Κανένα αντικείμενο εκτός από τα αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη δεν
μπορεί να συζητηθεί στις Γ.Σ. εκτός τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Δ.Σ. και των προτάσεων
σύγκλησης άλλης Γ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού ισχύουν τα εξής: Όσοι δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών Α.Ε., πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα μέρα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Οι Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης απόντων μετόχων πρέπει
να προσάγονται στη διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για την συνέλευση. Όταν
προσαχθούν οι βεβαιώσεις και τα πληρεξούσια έγγραφα, παραδίδεται στους κατόχους τους απόδειξη που αναφέρει το όνομα
του κατόχου και τις ψήφους που δικαιούται αυτός. Η απόδειξη αυτή χρησιμεύει σαν εισιτήριο για την Συνέλευση.
Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετέχουν της Γ.Σ. μετά από άδεια αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα για τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται πάλι σε είκοσι
(20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες
και υπάρχει στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας
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διάταξης, όσον κι αν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της
Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.
Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις παρακάτω ρυθμίσεις απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των
παριστάμενων μετόχων με αυξημένη απαρτία: (α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή
διάλυση της εταιρίας, (β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας,
(δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού ή
της προβλεπόμενης από διατάξεις άλλων Νόμων ή της γενόμενης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) έκδοση δανείου με
ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού της, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης
των κερδών, (ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2.190/1920 και (θ)
σε κάθε άλλη περίπτωση την οποία ο Νόμος ορίζει, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες, με πρόσκληση που θα έχει γίνει πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η Γ.Σ. αυτή βρίσκεται σε απαρτία
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν και αυτή η απαρτία δεν συντελεσθεί, συνέρχεται και πάλι μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση που θα έχει γίνει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
προηγουμένως, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν
εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρίας τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τις
υποθέσεις της Εταιρίας με γνώμονα το συμφέρον της. Βασικό στόχο του Δ.Σ. αποτελεί η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της
μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Τα μέλη του Δ.Σ.
απαγορεύεται να επιδιώκουν συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.
Οφείλουν μάλιστα να αποκαλύπτουν στο Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της
Εταιρίας, καθώς επίσης και κάθε μορφής σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν
επιχειρήσεων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με τις τελευταίες τροποποιήσεις του
Καταστατικού της Εταιρίας :
«Δυνάμει της από 28.6.2005 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της ελεγχόμενης εταιρίας, που καταχωρήθηκε
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής με τον αριθμό ΕΜ-5625/5.7.2005 και δημοσιεύθηκε στο
7911/19.7.2005 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 7 του καταστατικού αυτής, που αφορούν στο
μετοχικό κεφάλαιο και τις μετοχές. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 14.11.2006 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως
της ελεγχόμενης εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Αναπτύξεως με τον αριθμό
Κ2-16213/24.11.2006 και δημοσιεύθηκε στο 12889/27.11.2006 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5, 9,
11, 12, 13 του καταστατικού αυτής, που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο και τις δεσμεύσεις των μετοχών. Επίσης, δυνάμει
της από 29.3.2007 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της ελεγχόμενης εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Αναπτύξεως με τον αριθμό Κ2-5216 (δις)/12.4.2007 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2474/13.4.2007 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 20 του καταστατικού αυτής, που αφορούν στην
έδρα και τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξάλλου, δυνάμει της από 29.6.2007 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής
Συνελεύσεως της ελεγχόμενης εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Αναπτύξεως
με τον αριθμό Κ2-10052(δις)/2.7.2007 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7191/6.7.2007 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκαν
τα άρθρα 3 και 5 του καταστατικού αυτής, που αφορούν στο σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, δυνάμει της από
27.6.2008 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ελεγχόμενης εταιρείας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Αναπτύξεως με τον αριθμό Κ2-8461(δις)/3.7.2008 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
6361/4.7.2008 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 και 34 του καταστατικού, προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με το ν.
3604/2007 και το ν. 2190/1920. Τέλος, δυνάμει της από 30.10.2009 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της
ελεγχόμενης εταιρίας, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Αναπτύξεως με τον αριθμό Κ211703(δις)/18.11.2009, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του εταιρικού καταστατικού,
που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. Το κωδικοποιημένο ήδη καταστατικό της ελεγχόμενης εταιρίας καταχωρήθηκε την ίδια
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ημερομηνία, δηλ. στις 18.11.2009, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (αρ. πρωτ. Κ2-11703(δις)/18.11.2009), αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ».
Επίσης, ο Νομικός Ελεγκτής στην έκθεση ελέγχου του σημειώνει ότι το Καταστατικό της Εταιρίας, α) ως προς τις σχετικές με
τη Γ.Σ. διατάξεις (άρθρα 10 έως 19), βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920· (β) δεν καθορίζει
όριο ιδιοκτησίας, πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει να κοινοποιείται, πέραν όσων ορίζει ο νόμος για τις εισηγμένες
εταιρίες (Ν. 3556/2007)· δεν περιέχει διατάξεις, σχετικές με τις μεταβολές του κεφαλαίου, οι οποίες είναι αυστηρότερες από
την ισχύουσα νομοθεσία, ή διατάξεις, των οποίων η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει ή αναβάλει ή παρεμποδίσει
αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρίας.
Αναφορικά με τα Δικαιώματα των μετόχων βλέπε και Ενότητα 4.4.1 «Δικαιώματα Μετόχων».
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4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

4.1

Βασικές Πληροφορίες

4.1.1

Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης

Αναφορικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου, η Διοίκηση δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για
τις τρέχουσες δραστηριότητες του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
O Όμιλος εκτιμά ότι θα καλύψει τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες εφόσον μέσω της
παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αντληθούν κατ’ ελάχιστον € 21,15 εκατ.
Οι βασικοί μέτοχοι STONEMAN HOLDINDS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD, ασκώντας τα υφιστάμενα δικαιώματα
προτίμησής τους θα συνεισφέρουν συνολικά € 16,15 εκατ., εκ των οποίων ήδη έχουν εκταμιεύσει τα € 14,6 εκατ. Συνεπώς
για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης, απαιτείται οι λοιποί μέτοχοι να συνεισφέρουν τουλάχιστον
€ 5 εκατ.
Εάν οι λοιποί μέτοχοι συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με λιγότερα των € 5 εκατ., η διοίκηση της
Εταιρίας θα καλύψει την διαφορά έως τα € 5 εκατ., μέσω της αύξησης των δανειακών κεφαλαίων, αξιοποιώντας μη
καλυφθέντα όρια υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων, μέσω προσκόμισης στις τράπεζες ισόποσων επιταγών υφιστάμενων
πελατών.
Εάν δεν καταστεί δυνατή η αύξηση των δανειακών κεφαλαίων, αξιοποιώντας τα μη καλυφθέντα όρια των υφιστάμενων
δανειακών συμβάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου θα επιδιώξει τη βελτίωση των όρων συνεργασίας με προμηθευτές και
πελάτες, την άντληση ρευστότητας μέσω sale and leaseback ή/και την αναθεώρηση του επενδυτικού της πλάνου, ενώ
υφίσταται και η δυνατότητα άντλησης επιπρόσθετων δανειακών κεφαλαίων με την εγγύηση των βασικών μετόχων.
Η ανωτέρω δήλωση της Διοίκησης της Εταιρίας αναφορικά με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου
επιβεβαιώνεται και από τον κ. Δ. Ντζανάτο της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON.
4.1.2

Κεφαλαιακή Διάρθρωση & Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος 30.9.2009

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, έχουν βεβαιωθεί για την ορθότητα τους από την
ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON και παρατίθενται στην παρούσα ενότητα με τη σύμφωνη γνώμη της τελευταίας,
παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου, σύμφωνα με τα
στοιχεία των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.09.2009.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.09.2009 αναλύονται
ως ακολούθως:

Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2009 οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ανεξάρτητο
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
(σε χιλ. €)
Όμιλος 30.09.2009
Βραχυπρόθεσμα δάνεια με εγγυήσεις

26.937

Βραχυπρόθεσμα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις

31.946
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Σύνολο Βραχυπρόθεσμων δανείων

58.883

Μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγυήσεις

39.692

Μακροπρόθεσμα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις

55.448

Σύνολο Μακροπρόθεσμων δανείων

95.140

Σύνολο Δανείων
Ίδια Κεφάλαια

154.023

Μετοχικό Κεφάλαιο

12.092

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

12.625

Λοιπά Αποθεματικά
Συναλλαγματικές Διαφορές

4.257
51

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (βασικών μτχ)

29.025

Δικαιώματα μειοψηφίας

10.337

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

39.362

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON.
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Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
Με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2009 οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή
σε χιλ. €)
Όμιλος
Α. Ταμείο

449

Β. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας

7.137

Γ. Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο

3

Δ. Ρευστότητα (Α+Β+Γ)

7.589

Ε. Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

45.819

ΣΤ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια

58.883

Ζ. Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων

13.482

Η. Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

37.058

Θ. Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων (ΣΤ+Ζ+Η)

109.423

Ι. Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Θ-Ε-Δ)

56.015

Κ. Μακροπρόθεσμα δάνεια

64.473

Λ. Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια

11.754

Μ. Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Κ+Λ)

76.227

Ν. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Ι+ Μ)

132.242

Σημειώσεις:
1) Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οφειλές με εγγυήσεις περιλαμβάνουν
α) προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις της μητρικής εταιρίας υπέρ των θυγατρικών της εταιριών.
2) Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν
α) προσημειώσεις - υποθήκες επί ακινήτων
β) ενέχυρα επιταγών
γ) ενέχυρα μετοχών
3) Στις μακροπρόθεσμες οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από συμβατικές υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing), ύψους περίπου € 17 εκ.
4) Στα αποθεματικά δεν περιλαμβάνονται τα «κέρδη εις νέον» ύψους € 20,6 εκ. σύμφωνα με την παράγραφο 127.1 της 05-054b της οδηγίας
CESR.
5) Στο βραχυπρόθεσμο τμήμα των μακροπρόθεσμων δανείων περιλαμβάνεται κεφάλαιο που θα πληρωθεί μέσα στην χρήση του 2010.
6) Στις Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το βράχυ μέρος των υποχρεώσεων που πηγάζουν από
συμβάσεις Leasing (ύψους περίπου € 5,4 εκατ.) και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, ελεγμένων από την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON.

Όπως απεικονίζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.09.2009, τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε € 39
εκατ. και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος σε € 132 εκατ. περίπου.
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Η Διοίκηση του Ομίλου Audio Visual δηλώνει ότι δεν αναµένεται να επηρεαστεί η χρηματοοικονοµική κατάσταση και η
περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας από γεγονότα και οικονοµικής φύσης εκκρεµότητες, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη
και δεν απεικονίζονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της 30/9/2009 της Εταιρίας, από µη ποσοτικοποιηµένες
παρατηρήσεις και από επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης αυτών πλην του ακόλουθου
γεγονότος:
Στα πλαίσια της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από την
30/10/2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, οι βασικοί μέτοχοι της Audio Visual (STONEMAN HOLDINGS
LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED) κατέβαλαν ποσό ύψους € 14.633 χιλ. έναντι της συμμετοχής τους στην εν
λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό διατέθηκε ήδη προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων τόσο της
Εταιρίας, όσο και της θυγατρικής εταιρίας «STER CINEMAS AE» και ειδικότερα:
(α) ποσό € 8.133 χιλ. διατέθηκε προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της Audio Visual:
(α1) € 6.000 χιλ. για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, και
(α2) € 2.133 χιλ. για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας,
(β) ποσό € 6.500 χιλ. διατέθηκε έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας STER
CINEMAS ΑΕ, προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της:
(β1) € 800 χιλ. για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της και
(β2) € 5.700 χιλ. για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της STER CINEMAS ΑΕ.
Ο ανωτέρω τρόπος διάθεσης των ήδη αντληθέντων κεφαλαίων πιστοποιήθηκε με την από 27.10.2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Audio Visual.
Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Δημ. Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, αναφέρει:
«Η Εταιρία και οι ενοποιούμενες θυγατρικές, με βεβαίωσή τους έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα ή στοιχεία
πέραν όσων έχουν θέσει υπ’ όψιν μας, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη επιρροή στην εκτίμηση της περιουσίας
της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και των προοπτικών του Ομίλου.
Εξετάστηκαν τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την περίοδο 01.10.2009 έως και την 27.11.2009 και
δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που θα επηρέαζαν σημαντικά τις Οικονομικές Καταστάσεις του εκδότη, με εξαίρεση:
α) την απόφαση για την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και
β) τον καθορισμό του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας .

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης και με βάση τις
δηλώσεις της Διοίκησης για γεγονότα μετά την ημερομηνία έγκρισης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Ενοποιημένης
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της Εταιρίας για το πρώτο εννεάμηνο του 2009 και μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν άλλα
στοιχεία και δεν έχουν συμβεί γεγονότα, πέραν της προκαταβολής και διάθεσης κεφαλαίων, ύψους περίπου € 14,6 εκ.
έναντι της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, βάσει της από 27.10.2009 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα οποία δύνανται να
έχουν ή έχουν σημαντική επίδραση στην εκτίμηση της περιουσίας της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των
αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και των προοπτικών του Ομίλου».
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημ. Ντζανάτου της
ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο
περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
4.2

Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 30 Οκτωβρίου 2009 και το από 22
Φεβρουαρίου 2010 Δ.Σ., αποφασίστηκε τα συνολικά κεφάλαια ύψους μέχρι € 24,5 εκατ. που θα αντληθούν μέσω της
παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους € 500 χιλ., να διατεθούν για την
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ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, όσο και για την υποστήριξη του προγράμματος επιχειρηματικής
αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιάσει η διοίκηση.
Συγκεκριμένα :
1. Η υλοποίηση σημαντικών εξαγορών που πραγματοποίησε η Εταιρία, βασίστηκε στη εκτεταμένη χρήση τραπεζικών
δανείων, στοιχείο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά να επιβαρυνθεί.
2. Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας στους τομείς εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών και παραγωγών τηλεοπτικών
προγραμμάτων, χρήζει άμεσης αναδιοργάνωσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω τομείς δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και συσσώρευσαν υψηλές υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Η αντιμετώπιση των αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κρίνεται επιτακτική και θα επιτρέψει στην Εταιρεία την απρόσκοπτη υλοποίηση των
σχεδίων αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
3. Η Εταιρία, ενισχύοντας επί σειρά ετών την ανάπτυξη των θυγατρικών επιχειρήσεων, έχει άμεσες ανάγκες κεφαλαίου
κίνησης, κυρίως προς κάλυψη, υποχρεώσεων προς προμηθευτές στρατηγικής σημασίας, στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει την
Εταιρία να ισχυροποιήσει τη θέση της και να πετύχει τη διεύρυνση της συνεργασίας με αυτούς.
Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της
Εταιρίας και της θυγατρικής STER CINEMAS A.E. (επίσης μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου) για την κάλυψη
αναγκών κεφαλαίου κίνησης, κυρίως ως προς την αποπληρωμή εμπορικών και τραπεζικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει να
σημειωθεί, ότι η εφάπαξ κάλυψη των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, εκτός από την ισχυροποίηση της κεφαλαιακής
διάρθρωσης, θα απελευθερώσει σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές, ενισχύοντας σημαντικά τόσο τη ρευστότητα, όσο
και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Οκτωβρίου 2009, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους
παριστάμενους μετόχους ότι ήδη οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA
HOLDINGS LIMITED, έχουν καταθέσει στον τηρούμενο στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ υπ’ αρ.
0026.0002.63.0201404244 ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της σχεδιαζόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό
ποσό των € 14.633.284,63, έναντι της συμμετοχής τους σε αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό διατέθηκε προς κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρίας και της θυγατρικής αυτής εταιρίας
«STER CINEMAS AE» και ειδικότερα:
(α) ποσό € 8.133.284,63 διατέθηκε προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων της Εταιρίας:
(α1) ποσό € 6.000.000 διατέθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρίας, και
(α2) ποσό € 2.133.284,63 διατέθηκε για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας,
(β) επίσης ποσό € 6.500.000 διατέθηκε έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής STER
CINEMAS ΑΕ, προς κάλυψη των κατωτέρω υποχρεώσεων αυτής :
(β1) ποσό € 800.000 διατέθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ανωτέρω εταιρείας, και
(β2) ποσό € 5.700.000 διατέθηκε για την πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της ανωτέρω
εταιρίας,
Ο ανωτέρω τρόπος διάθεσης των ήδη αντληθέντων κεφαλαίων πιστοποιήθηκε με την από 27.10.2009 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Audio Visual.
Συνεπώς, μετά τις ανωτέρω προκαταβολές των βασικών μετόχων, τα προς άντληση κεφάλαια αναλύονται ως εξής:
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Κατηγορία χρήσης Αντλούμενων Κεφαλαίων (σε χιλ. €)

Προς άντληση
Συνολικά προς άντληση Προκαταβολές
κεφάλαια μέσω της
κεφάλαια
βασικών μετόχων δημόσιας προσφοράς

Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων

8.000

6.000

2.000

Αποπληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων

7.529

2.133

5.396

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής STER CINEMAS A.E.

8.500

6.500

2.000

Δαπάνες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Αντλούμενων Κεφαλαίων

500
24.529

500
14.633

9.896

Οι δαπάνες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 500 χιλ. παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.9 «Δαπάνες
Έκδοσης».
Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Δημ. Ντζανάτος της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON, αναφέρει τα
ακόλουθα αναφορικά με τη διάθεση των προκαταβεβλημένων αντληθέντων κεφαλαίων:
«Στα πλαίσια της εργασίας που αναλάβαμε, ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες
και να γνωστοποιήσουμε τα ευρήματα μας.
Διαδικασίες:
1) Συγκρίναμε τα ποσά που αναφέρονται ως προκαταβληθέντα στην, χορηγούμενη από την Διοίκηση, «Βεβαίωση
Διάθεσης Προκαταβλητέων Κεφαλαίων βάσει της 27.10.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας», με τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας, κατά τη
χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
2) Εξετάσαμε την πληρότητα της Βεβαίωσης και την συνέπεια του περιεχομένου της με τα αναφερόμενα στις
σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας.
Ευρήματα:
α) Το σύνολο του ποσού που εμφανίζονται ως εκταμίευση στην «Βεβαίωση Διάθεσης Προκαταβλητέων Κεφαλαίων βάσει
της 27.10.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας» προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας,
στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται, δηλ. από 27.10.2009 έως 02.02.2010.
Κατά συνέπεια, έως τις 02 Φεβρουαρίου 2010 τα προκαταβληθέντα κεφάλαια έναντι της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
ανέρχονται σε € 14.633.284,63 και διατέθηκαν για αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων, εξόφληση υποχρεώσεων προς
προμηθευτές και έναντι μελλοντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της STER CINEMAS A.E.».
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας δήλωσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δημ. Ντζανάτου της
ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο
περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των αντλούμενων κεφαλαίων εντός 6 μηνών από την τελική κάλυψη της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους, τα
προς άντληση κεφάλαια μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν αναλογικά στις κατηγορίες χρήσης που
αναφέρονται στον ως άνω πίνακα.
Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα
με το άρθρο 4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς και τις αποφάσεις 25/17.07.2008 του Χ.Α. και 7/448/11.10.2007 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της
Εταιρίας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
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Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται ότι για τροποποιήσεις του προορισμού των νέων κεφαλαίων, καθώς και για
κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Η Εταιρία δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση
των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.3

Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 30.10.2009 και το εξουσιοδοτημένο Δ.Σ.
με την από22.02. 2010 συνεδρίασή του, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά € 24.183.103,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της με αναλογία 2 νέες
προς 1 παλαιά μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν 34.547.290 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,70 (στο
εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης € 0,71 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή. Κλάσματα μετοχής
δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε
πίστωση του λογαριασμού « Καταβεβλημένες διαφορές από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
Κατά συνέπεια, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση στην περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα
ανέλθουν σε €24.528.575,90, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο
13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να μπορεί να είναι ανώτερη
από τη χρηματιστηριακή τιμή των υφιστάμενων μετοχών της κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, η ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
I. όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («Ε.Χ.Α.Ε.»), τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του
δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και
II. οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, παρέχεται
δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») στους παραπάνω κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που θα
έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση. Δεν υπάρχει
ανώτατος αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής, εφόσον φυσικά δεσμευθούν τα αντίστοιχα
κεφάλαια. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης με την
υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias και με την ταυτόχρονη καταβολή σε
μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα
Προεγγραφής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιαθέτων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της
ζήτησης από τους ανωτέρω αναφερόμενους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των
αδιαθέτων μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Τα καταβληθέντα ποσά των
εγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους
ασκήσαντες το ως άνω δικαίωμα.3.Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης
και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα συνεδρίαση του διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εγγραφεί
σε ειδικό «Βιβλίο Ζήτησης» για την απόκτηση απεριόριστου αριθμού τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης της
αύξησης, ήτοι [0,71] ευρώ ανά μετοχή. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης είναι το ποσό προς
επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι κατ΄ ελάχιστον € 10.000. Με βάση τις έγγραφες επιστολές
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έκφρασης ενδιαφέροντος ο Διαχειριστής του Βιβλίου Ζήτησης θα οργανώσει το Βιβλίο Ζήτησης στο οποίο θα
αναφέρεται ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών τον οποίο επιθυμεί να καλύψει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής. Το αν
και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στο Βιβλίο Ζήτησης,
έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.
5 εδ. γ’ του ΚΝ 2190/1920 στην τιμή διάθεσης. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων
μετοχών, βάσει της ζήτησης. Η εγγραφή στο Βιβλίο Ζήτησης θα επιτρέπεται αμέσως μετά την δημοσίευση της εταιρικής
ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προήλθε από την άσκηση των
δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών, καθώς και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών. Το Βιβλίο
Ζήτησης θα ενεργοποιηθεί για μία εργάσιμη ημέρα, στο τέλος της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα
αποφασίσει την κατανομή των τυχόν αδιάθετων μετοχών.
4. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει προκειμένου να
διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να
υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τις διαθέσει κατά την
κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα
με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17.273.645

ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 2 νέες για κάθε
1 παλιά

έως 34.547.290

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Έως 51.820.935

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

0,70

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

0,71

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗ

έως 24.528.575,90

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μερίσματος από τυχόν κέρδη της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες μετοχές έχουν πιστωθεί στους
λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
Οι κοινές μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν και δεν θα
αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλες ισοδύναμες
αγορές εκτός της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.
Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχει
εγκριθεί με την από Κ2-11703 (δις) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. στις 18/11/2009 (ΦΕΚ 13501/19.11.2009).
4.4

Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής
Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών μετοχών της Audio Visual είναι GRS 489003004.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
(πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας
διαπραγματεύονται σε ευρώ.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος μίας (1) άϋλης κοινής μετοχής.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και
ρήτρες μετατροπής.
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Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της με την εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων της, μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες μετοχές.
Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα
δημοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο.
4.4.1

Δικαιώματα Μετόχων

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που
να έχει ειδικά προνόμια, δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές και δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της
Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει σχετικώς διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η
κατοχή του τίτλου της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό
άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το νόμο, το καταστατικό της Εταιρίας και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ συγκεκριμένων μετόχων, ούτε περιορισμούς
κατά συγκεκριμένων μετόχων.
Σύμφωνα με το Νόμο, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν και ουδείς
ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του
με αυτή και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να το γνωστοποιεί στην Εταιρία.
Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρίας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού. Τα δικαιώματα που απορρέουν από
κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
πληρεξουσίου (για τη διαδικασία νομιμοποίησης των μετόχων και των Γενικών Συνελεύσεων βλ. 3.21 «Διοικητικά,
Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). Δεδομένου ότι
οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και επομένως άυλες, για να μετάσχει μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις της
Εταιρίας, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας και
Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», όπως εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που
δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με τη ρητή άδειά της.
Οι δανειστές των μετόχων και γενικοί διάδοχοί τους, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών (όπως π.χ.
θεματοφύλακες, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη
σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή
της.Σύμφωνα με τον Έκτακτο Νομικό Ελεγκτή δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής
εκχώρησης και εξαγοράς των υφιστάμενων μετοχών ή των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας ούτε δημόσιες προσφορές τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τη
τρέχουσα χρήση ή τη χρήση του 2008,
Δικαιώματα Ψήφου: Η Εταιρία έχει εκδώσει μόνον κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά
με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει
δικαίωμα μιας (1) ψήφου.
Στο Καταστατικό της Εταιρίας δεν υπάρχουν περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου.
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Δικαίωμα Προτίμησης: Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά
πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το
χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή
ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στην
προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση,
πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.
Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το
δικαίωμα προτιμήσεως παύει να υφίσταται, και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους,
μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι
μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να
ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν
παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20
χρονικά όρια.
Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση της
Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα
στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης
ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη
“επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να
παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την
απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους
στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον
πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση αποϋλοποιημένων
μετοχών, αντί για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, απαιτείται η κατάθεση σχετικής βεβαιώσεως εκδοθείσης από το
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. για δέσμευση των μετοχών για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο.
Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπα
που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης ή δέσμευσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει
να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν
μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας (άρθρο 27
παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920).
Δικαίωμα Μερίσματος: Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο τηρούμενο από την Εταιρία Μητρώο
μετόχων κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί.
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Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους της Εταιρίας, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που θα
ορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα
γνωστοποιείται στους μετόχους μέσω του ημερήσιου τύπου.
Τα μερίσματα, τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για μία πενταετία, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, με
βάση λογιστική κατάσταση της εταιρίας η οποία:
α) δημοσιεύεται σε μια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.),
και
β) υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή,
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για τη διανομή.
Το ποσό που προορίζεται για διανομή στην παρούσα περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών
κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την παραπάνω λογιστική κατάσταση.
Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης: Σύμφωνα με το Κ.Ν.2190/20 και το άρθρο 44 του Καταστατικού της Εταιρίας, η
διαδικασία εκκαθάρισης ακολουθεί τη λύση της Εταιρίας, η οποία επέρχεται:
α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της
διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν κηρυχτεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που
προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του
εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να
διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου
άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, που θα είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή
όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν
υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτ. ιβ του Κ.Ν.
2190/1920. Αντίτυπο του Ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να
συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του
Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την
απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, την οποία οφείλουν να συγκαλούν οι εκκαθαριστές, τα αποτελέσματα
της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
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Δικαιώματα Μειοψηφίας: 1) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τούτο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλέσει ΄Εκτακτη Γενική
Συνέλευση ορίζοντας χρόνο για τη συνεδρίασή της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την ημέρα επίδοσης της σχετικής αίτησης ς 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
Εταιρίας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια
διάταξη.
2) 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 Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την
παράγραφο 3 κατωτέρω και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη
της Εταιρίας.
3) Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρός της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που
αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από
την ημέρα της αναβολής.
4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι
τακτική, τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τους, διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά
τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.
5) ΄Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η οποία
υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών μόνο για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6) Στις περιπτώσεις του τρίτου (γ) εδαφίου της παραγράφου 4 και του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 5 ανωτέρω,
οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την
εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η
λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
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8) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό
των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των
μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα
να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν
πιθανολογούνται πράξεις οι οποίες παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής
Συνελεύσεως της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την
έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από
το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση. Το Καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το ποσοστό του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.
11) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι
κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δικαστήριο μπορεί να
κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.
4.4.2

Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών των
ημεδαπών ανωνύμων εταιριών στη χρήση 2005 ήταν 32%, στη χρήση 2006 ήταν 29%, ενώ για τη χρήση 2007 οι ανώνυμες
εταιρίες εισηγμένες στο Χ.Α. (πλην Τραπεζών), βαρύνονται με φόρο 25% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από
οποιαδήποτε διανομή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 «Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3697/2008, για τις χρήσεις 2008 και 2009 ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος είναι 25% και προβλέπεται σταδιακή μείωση, κατά μία μονάδα ανά έτος. Έτσι ορίστηκε σε 24% για τη χρήση
2010, σε 23% για τη χρήση 2011, σε 22% για τη χρήση 2012, σε 21% για τη χρήση 2013 και, τέλος, σε 20% για τις χρήσεις
που αρχίζουν από 1.1.2014 και εφεξής.
Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, για μερίσματα η διανομή των οποίων εγκρίθηκε από Γενικές
Συνελεύσεις μέχρι την 31.12.2008, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα επί του ποσού των
μερισμάτων που εισπράττει. Για μερίσματα, όμως, που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις μετά την 01.01.2009
επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση των μερισμάτων ή προμερισμάτων που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά
πρόσωπα με συντελεστή 10%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία και με την παρακράτηση αυτή
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Με σχετική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι
στο φόρο μερίσματος υποβάλλεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων που
γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται μετά την 24.09.2008.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
4.4.3

Φορολογία της Πώλησης Μετοχών

Ο φόρος ή οι φόροι που επιβάλλονται εξ αιτίας της πώλησης εισηγμένων μετοχών διαφοροποιούνται με κριτήριο τον χρόνο
που αποκτήθηκαν οι πωλούμενες μετοχές. Έτσι:
(α)

Μετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2009 και μετά

Επιβάλλεται φόρος αυτοτελώς με συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την πώληση
μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες μετοχές αποκτώνται από την 1η Απριλίου 2009 και μετά. Το κέρδος από την πώληση
υπολογίζεται με αφαίρεση του κόστους κτήσης των μετοχών από την τιμή πώλησής τους. Ως κόστος κτήσης των μετοχών
λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσότερων της μίας συναλλαγών επί
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μετοχών της Εταιρίας, θεωρείται ότι η πώλησή τους λαμβάνει χώρα με την χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. Ο φόρος
βαρύνει τον πωλητή των μετοχών. Εάν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί
βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αλλοδαπή επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία στην Ελλάδα, με
την καταβολή του 10% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του πωλητή γι’ αυτά τα εισοδήματα. Εάν ο πωλητής είναι
επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό
ειδικού αποθεματικού· σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού τα
κέρδη από την πώληση των μετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος με τις γενικές διατάξεις και από τον οφειλόμενο
φόρο εκπίπτει το ήδη καταβληθέν 10%. Ειδικότερες διατάξεις υπάρχουν για την μεταχείριση της ζημίας που ενδεχομένως να
προκύψει από την πώληση των πιο πάνω μετοχών.
(β)

Μετοχές που αποκτώνται μέχρι 31 Μαρτίου 2009

Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) στην πώληση μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες μετοχές αποκτώνται
μέχρι την 31 Μαρτίου 2009. Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον πωλητή των μετοχών, επιβάλλεται
δε και στις χρηματιστηριακές και στις εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών.
Παράλληλα, το κέρδος από την πώληση των ανωτέρω μετοχών απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος όταν ο πωλητής
δεν υποχρεούται να τηρεί καθόλου βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Εάν ο πωλητής των ανωτέρω μετοχών
τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η επιβολή του φόρου εισοδήματος αναβάλλεται εφόσον ο πωλητής εμφανίζει τα κέρδη
αυτά σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού με προορισμό τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον
από την πώληση μετοχών εισηγμένων ή όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών· σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή
κεφαλαιοποίησης του εν λόγω ειδικού αποθεματικού ή διάλυσης της επιχείρησης του πωλητή, τα κέρδη από την πώληση
των μετοχών υποβάλλονται σε φόρο εισοδήματος κατ’ εκείνο τον χρόνο με τις γενικές διατάξεις.
4.5

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Τ

ΓΕΓΟΝΟΣ
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τ

Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+1
Τ+1
Τ+2

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την
περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη
διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και
του Συμβούλου)

Τ+2

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+4

Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (record date)

Τ+8

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο
Σ.Α.Τ.

Τ+8

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+16

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+22

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης

Τ+28

Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

Τ+35

Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

Τ+36

Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Τ+39

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να
μεταβληθεί. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α., η
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οποία παρέχεται μετά την υποβολή από την Εταιρία και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Χ.Α. σειράς
δικαιολογητικών.
4.6

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής

4.6.1

Αποκοπή Δικαιώματος

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόμενου
από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α.
4.6.2

Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.
8 του Κ.Ν.2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης επί των κοινών
μετοχών, ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την
ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα με
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Το σύνολο των νέων κοινών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων. Δικαιούχοι
των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα
αποφασιστεί και ανακοινωθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου της
άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.
Προκειμένου να υπολογισθεί πόσες νέες κοινές μετοχές μπορεί να αγοράσει ο κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης, πρέπει να
πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των δικαιωμάτων προτίμησης με το δύο (2). Π.χ. ο κάτοχος 15 δικαιωμάτων προτίμησης
μπορεί να αποκτήσει 15 Χ 2 = 30 νέες μετοχές, συνεπώς πρέπει να καταβάλλει € 21,30.
Ο μέγιστος αριθμός νέων μετοχών που μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση
του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Στο προαναφερθέν παράδειγμα ο επενδυτής που κατέχει και ασκεί
15 δικαιώματα προτίμησης δεν μπορεί να αποκτήσει άνω των 30 νέων μετοχών, εκτός εάν ασκήσει και το δικαίωμα
προεγγραφής.
Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.10.2009, κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται περιορισμός αναφορικά με τον ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων που κατέχει οποιοσδήποτε
επενδυτής, προκειμένου να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του.
Τα δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. κατά τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στον Τύπο.
Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Χ.Α.
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της Εταιρίας, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και
θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθόλη την περίοδο άσκησης και μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη
της περιόδου άσκησής τους.
Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias., καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των
μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης). Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των
στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος
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προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α), αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).
β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ.) τον αριθμό λογαριασμού
αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι
μετοχές τους.
γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για
την αύξηση αυτή, τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμά τους
προτίμησης.
Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την
αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank Ergasias κατά ποσό
ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία
ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν
αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, παραγράφονται.
Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. μετόχους όπως συγκεντρώσουν μέσω του
Χ.Α. αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν
ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων
μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει
συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την
ΕΧΑΕ Α.Ε.
Η κατανομή των νέων μετοχών στους επενδυτές δεν εξαρτάται από ποια Τράπεζα/ΑΧΕΠΕΥ υποβλήθηκαν οι αιτήσεις
εγγραφής.
4.6.3

Δικαίωμα Προεγγραφής

Δικαίωμα προεγγραφής έχουν οι δικαιούχοι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά τη
διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον θα έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Δεν υπάρχει ανώτατος
αριθμός μετοχών αναφορικά με το δικαίωμα προεγγραφής, εφόσον φυσικά δεσμευθούν ή κατατεθούν τα αντίστοιχα
κεφάλαια. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα μπορεί να ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης
στην EFG Eurobank Ergasias, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή
εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias (για τους μετόχους που δεν
επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους)
Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της
EFG Eurobank Ergasias και θα συνοδεύεται είτε με κατάθεση μετρητών, είτε με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου
μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην EFG Eurobank Ergasias κατά ποσό ίσο με τη
συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη
εντολή του προς την EFG Eurobank Ergasias να προβεί, κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος
δικαιώματός του, σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που θα
διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η
οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, ενώ αν ο αριθμός των
Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα
ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) και
μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
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Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους
ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.
Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το
Διοικητικό Συμβούλιο με νέα συνεδρίαση του διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται η
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εγγραφεί σε ειδικό «Βιβλίο Ζήτησης» για την απόκτηση
απεριόριστου αριθμού τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης της αύξησης, ήτοι [0,71] ευρώ ανά μετοχή. Βασική
προϋπόθεση συμμετοχής στο Βιβλίο Ζήτησης είναι το ποσό προς επένδυση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου να είναι
κατ΄ ελάχιστον € 10.000. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Ζήτησης οφείλουν να εκφράσουν
εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας στο Διαχειριστή του Βιβλίου Ζήτησης Eurobank EFG Telesis
Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα, 1ος όροφος υπόψη κ. Γ. Παπαηλιού και κας Μ. Παπαϊωάννου) σχετική
ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι επενδυτές στην επιστολή την οποία θα
απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, πρέπει να αναγράφουν ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών
και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, τηλέφωνο
επικοινωνίας, καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό
λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι
μετοχές τους).
Το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στο Βιβλίο Ζήτησης,
έγκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επιπλέον, δεν υφίσταται καμία
υποχρέωση αναλογικής κατανομής αδιάθετων μετοχών, βάσει της ζήτησης.
Η εγγραφή στο Βιβλίο Ζήτησης θα επιτρέπεται αμέσως μετά την δημοσίευση της εταιρικής ανακοίνωσης για το ποσοστό
κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών καθώς και για την
ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών. Το Βιβλίο Ζήτησης θα ενεργοποιηθεί για μία εργάσιμη ημέρα, στο τέλος της οποίας το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα αποφασίσει την κατανομή των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Το επενδυτικό κοινό θα
ενημερωθεί για τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών και την ημερομηνία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω
σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης.
Μια εργάσιμη ημέρα μετά την γνωστοποίηση από την Eurobank EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. της κατανομής από το
Διοικητικό Συμβούλιο των μετοχών στους επενδυτές, αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσό που αντιστοιχεί στις αδιάθετες μετοχές που τους κατανέμονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσω του Βιβλίου Ζήτησης.
4.6.4

Κάλυψη/Δυνατότητα υπαναχώρησης

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω του
Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι
επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση νέων μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το
αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την
πιστοποίηση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο
Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιαδήποτε λόγο.
4.7

Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας ήτοι οι εταιρίες STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED, οι
οποίοι αθροιστικά κατέχουν σήμερα ποσοστό συμμετοχής 65,84 % επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωσαν
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρία
ασκώντας τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, (i) μέχρι την
ολοκλήρωση της αύξησης αυτής και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και (ii) για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών.
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Δεν είναι γνωστό στη διοίκηση της Εταιρίας εάν μεγάλοι μέτοχοι ή μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών της
οργάνων προτίθενται να εγγραφούν στη παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να
εγγραφεί για περισσότερο από το 5% των προσφερόμενων νέων μετοχών, με εξαίρεση τους προαναφερθέντες βασικούς
μετόχους της Εταιρίας, STONEMAN HOLDINGS LIMITED και CHARONIA HOLDINGS LIMITED.
4.8
Μείωση Διασποράς (Dilution)
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22.02.2010 και
μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν εξ
ολοκλήρου τα δικαιώματά τους. Ως επενδυτικό κοινό νοούνται οι επενδυτές που θα κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 2% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(σενάριο πλήρους κάλυψης)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ22/02/2010)
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

%
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

Αριθμός
Μετοχών

%
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

STONEMAN
HOLDINGS
LIMITED

6.308.523

36,5%

6.308.523

18.925.569

36,5%

18.925.569

CHARONIA
HOLDINGS
LIMITED

5.065.122

29,3%

5.065.122

15.195.366

29,3%

15.195.366

5.900.000
17.273.645

34,2%
100,0%

5.900.000
17.273.645

17.700.000
51.820.935

34,2%
100,0%

17.700.000
51.820.935

Επενδυτικό
Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της 22.02.2010 και
μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης, έχοντας λάβει την παραδοχή ότι κανείς μέτοχος πλην των βασικών μετόχων
STONEMAN HOLDINGS και CHARONIA HOLDINGS, δεν θα ασκήσει τα δικαιώματά του.
Όπως προκύπτει από την από 9/8/2007 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Stoneman Holdings
Limited” ελέγχεται σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 από το Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη. Επίσης, όπως προκύπτει από την από
22/2/2010 ανακοίνωση της Audio Visual προς το Χ.Α. η μέτοχος εταιρία “Charonia Holdings Limited” ελέγχεται σύμφωνα με
τον Ν. 3556/2007 από τον Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 22102/2010)
Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

%
συμμετοχής

Δικαιώματα
Ψήφου

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
(σενάριο μερικής κάλυψης)
Αριθμός
Μετοχών

%

Δικαιώματα Ψήφου

συμμετοχής

STONEMAN
HOLDINGS
LIMITED

63.085.23

36,5%

6.308.523

18.925.569

47,3%

18.925.569

CHARONIA
HOLDINGS
LIMITED

5.065.122

29,3%

5.065.122

15.195.366

38,0%

15.195.366

5.900.000
17.273.645

34,2%
100,0%

5.900.000
17.273.645

5.900.000
40.020.935

14,7%
100,0%

5.900.000
40.020.935

Επενδυτικό
Κοινό
ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω σενάρια είναι υποθετικά και βασίζονται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην
επαληθευτούν .
193

4.9

Δαπάνες Έκδοσης

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώματα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφημιστικές
καταχωρήσεις, ανακοινώσεις στον Τύπο, αμοιβές και δαπάνες ελεγκτικών οίκων, δαπάνες νομικών συμβούλων και δαπάνες
Συμβούλου Έκδοσης) εκτιμώνται ως ακολούθως:
( σε χιλ. €)
Αμοιβές Συμβούλου Έκδοσης, ορκωτού και νομικού ελεγκτή
Δικαιώματα Χρηματιστηρίου & Ε.Χ.Α.Ε.
Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου
Διάφορα Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

155
56
13
24
242
9
500

Επίσης η Εταιρία θα καταβάλει στον Σύμβουλο Έκδοσης προμήθεια 3,5 % επί της αξίας των μετοχών που θα κατανεμηθούν
στους επενδυτές, μέσω του Βιβλίου Ζήτησης.
4.10

Σύγκρουση Συμφερόντων

Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Παναγιώτη Κολοτούρου, δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με
την Εταιρεία υπό την επιφύλαξη ότι ενδέχεται να παρέχει νομικές υπηρεσίες στο μέλλον.
Η Grant Thornton Α.Ε. και οι εταίροι ή συνεργάτες της, δε συνδέονται και δε διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με
την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, πέραν της επαγγελματικής συνεργασίας στα πλαίσια του ορισμού του
κου. Ντζανάτου Δημήτρη ως τακτικού ελεγκτή και της κας Χρυσανθοπούλου Μαρίνας ως αναπληρωματικού ελεγκτή, για την
χρήση που λήγει την 31.12.2009 στις εταιρείες «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.», «ΟΝ PRODUCTION Α.Ε.»,
«STER CINEMAS Α.Ε.», «ΒΜΛ ΑΒΕΕ», «POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Α.Ε.».
Η Eurobank EFG Telesis Finance ως Σύμβουλος Έκδοσης, δεν έχει συμφέροντα, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν
ουσιωδώς την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την αμοιβή που θα λάβει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως
Σύμβουλος Έκδοσης (Ενότητα 4.9 με τίτλο «Δαπάνες Έκδοσης»). Σημειώνεται ότι η μητρική EFG Eurobank Ergasias έχει
συναλλαγές με την Εκδότρια και τις θυγατρικές της, οι οποίες όμως πραγματοποιούνται στα πλαίσια άσκησης των
τρεχουσών δραστηριοτήτων της EFG Eurobank Ergasias. Στα πλαίσια της παρούσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου
η Εταιρία έχει ήδη αποπληρώσει τραπεζικά δάνεια της EFG Eurobank Εrgasias, ύψους € 6 εκατ. και έως την ολοκλήρωση
της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων θα αποπληρωθούν επιπρόσθετα € 0,75 εκατ.
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