Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση 51.728.103 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στην
κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προέκυψαν από την μετατροπή, κατόπιν της από
29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ίσου
αριθμού Προνομιούχων Άνευ Ψήφου ονομαστικών μετοχών, οι οποίες είχαν εκδοθεί με τις
από 26.07.2013 και 25.07.2014 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων της Εταιρείας για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Προνομιούχων Άνευ
Ψήφου μετοχών και παραίτηση των παλαιών μετόχων.

Μετά την εισαγωγή των 51.728.103 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ο συνολικός
αριθμός των εισηγμένων κοινών ονομαστικών μετοχών θα ανέλθει σε 102.847.472.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο 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, όπως ισχύει.

Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 30.11.2018
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1.ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση
στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά
Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7). Το
περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε
τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν,
ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να
απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι
πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή
συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δεν ισχύει».
Ενότητα Α – Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις
Α.1

Α.2

Προειδοποίηση
- Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού
Δελτίου.
- Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες
στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του.
- Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της Εθνικής
νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του
Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας και
- Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνον εάν το Περιληπτικό
Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη
του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού
Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να
επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.
Συναίνεση σε ακόλουθη μεταπώληση ή οριστική τοποθέτηση:
- Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη
σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου όσον αφορά τη χρήση του
Ενημερωτικού Δελτίου για μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική
τοποθέτηση
κινητών
αξιών
από
χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές.
- Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να
γίνει μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών
αξιών από χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και στους οποίους
Δεν ισχύει
παρέχεται συναίνεση για τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου.
- Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση
και είναι συναφείς για τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου.
- Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται
οι επενδυτές ότι πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους
όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς από οποιονδήποτε
χρηματοοικονομικό
διαμεσολαβητή
κατά
τη
στιγμή
πραγματοποίησης της εν λόγω προσφοράς από τον
χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.

Β.1

Νόμιμη και
εμπορική
επωνυμία του
εκδότη.

Β.2

Έδρα και
νομική μορφή
του εκδότη,
νομοθεσία
βάσει της
οποίας
ενεργεί ο

Ενότητα Β – Εκδότης και ενδεχόμενος Εγγυητής
Η νόμιμη επωνυμία του εκδότη, είναι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ
Ανώνυμη Εταιρεία» και η εμπορική του επωνυμία – διακριτικός τίτλος είναι
«A.V.E.», στο εξής καλούμενη ως η «εταιρεία» ή ο «εκδότης». Για τις σχέσεις
της με χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της είναι «AUDIO VISUAL ENTERPRISES
S.A.» και ο κωδικός LEI 213800QFUT9HM23TCH84.
Η έδρα της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία» βρίσκεται
στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Δήμο Αμαρουσίου, στην οδό Πάρνωνος 3. Η
εκδότρια συστάθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό
Δίκαιο και συγκεκριμένα τον κ.ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Α.Ε. με αριθμό Μητρώου 4403/06/Β/86/7
και έχει αριθμό ΓΕ.Μ.Η. 353601000.
Η Εταιρία διέπεται επίσης από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία,
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Β.3

εκδότης και
χώρα
σύστασης.
Περιγραφή
της φύσης των
τρεχουσών
πράξεων και
των
κυριότερων
δραστηριοτήτ
ων του εκδότη
και σχετικοί
κύριοι
παράγοντες
αναφέροντας
τις
σημαντικότερ
ες κατηγορίες
προϊόντων
που
πωλήθηκαν ή
/ και
υπηρεσιών
που
παρασχέθηκα
ν, και
προσδιορισμό
ς των
κυριότερων
αγορών στις
οποίες
δραστηριοποι
είται ο
εκδότης.

καθώς είναι εισηγμένη, από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την εν γένει εμπορική και εταιρική νομοθεσία.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κυριότερες Δραστηριότητες – Αγορές
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχαγωγίας σε ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει κινηματογράφο, video, τηλεόραση,
videogames και πάρκα ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται σε επτά
κύριους τομείς δραστηριότητας μέσω μίας σειράς θυγατρικών εταιρειών:
1. Οικιακή Ψυχαγωγία
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διανομή ταινιών DVD, στη διανομή Video
Games καθώς και στην κινηματογραφική και τηλεοπτική διανομή με τις εξής
εταιρίες:
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
• ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ
• ROGUE ΕΠΕ
2. Κινηματογράφος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην λειτουργία κινηματογραφικών αιθουσών με
τις εξής εταιρίες:
• STER CINEMAS Α.Ε.
• ODEON ENTERTAINMENT A.E.
3. Επεξεργασία ήχου και μουσικές παραγωγές
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ήχου και στις μουσικές
παραγωγές με την εξής εταιρία.
• POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε
4. Ψυχαγωγικά Πάρκα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στα ψυχαγωγικά πάρκα με την εταιρία:
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. (Allou Fun Park)
5. Βιομηχανική παραγωγή δίσκων DVD
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή δίσκων DVD με την
εταιρία:
• ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε.
6. Εμπορία Γραφικής ύλης & αναλωσίμων γραφείου
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία γραφικής ύλης με την εταιρία:
• ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ
7. Τηλεοπτικές παραγωγές
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις τηλεοπτικές παραγωγές με τις εξής εταιρείες:


ON PRODUCTIONS A.E. , ON NOIR AE

Επισημαίνεται, ότι πρόκειται για διακοπείσα δραστηριότητα από τις 26-4-2018
δεδομένου ότι η Εταιρεία μεταβίβασε την συμμετοχή της στην θυγατρική
εταιρεία ON PRODUCTIONS A.E.
Β.4α

Περιγραφή
των
σημαντικότερ
ων
πρόσφατων
τάσεων που
επηρεάζουν
τον εκδότη και
των αγορών
στις οποίες
δραστηριοποι
είται

Ο κλάδος της ψυχαγωγίας στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο η
Εταιρεία επηρεάστηκε σημαντικά κατά την διάρκεια της κρίσης που έπληξε την
ελληνική οικονομία τα τελευταία έτη. Η υψηλή ανεργία, ο περιορισμός των
επενδύσεων, η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η επιβολή των
κεφαλαιακών περιορισμών είναι οι κυριότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν
το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον.
Οι εξελίξεις που επηρέασαν και αναμένεται να επηρεάσουν στο προσεχές
μέλλον τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Εταιρείας είναι:





Η σύμπραξη με την ODEON A.E. το 2016 ενίσχυσε σημαντικά την
δραστηριότητα της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών και
συνέβαλε στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου
Η αναδιάρθρωση του δανεισμού που ξεκίνησε το 2017 και αναμένεται
να ολοκληρωθεί το 2018 και αφορά περίπου € 44 εκατ. έχει ήδη
θετική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
Η εμπορική συμφωνία με την ODEON Α.Ε. εντός του 2018 για
συνεκμετάλλευση
δικαιωμάτων
κινηματογραφικών
ταινιών
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Β.5

Εάν ο εκδότης
είναι μέλος
ομίλου,
περιγραφή
του ομίλου
και της θέσης
που κατέχει σε
αυτόν ο
εκδότης

αναμένεται να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματα
του Ομίλου

Η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας στην
θυγατρική της On Productions Α.Ε. εντός του 2018 θα ενισχύσει την
ταμειακή θέση του Ομίλου κατά το σύνολο του τιμήματος της
πώλησης ήτοι ποσό € 12,30 εκ. , εκ των οποίων ποσό € 3,18εκ έχει
καταβληθεί έως τις 30.06.2018.
Η Εταιρεία ,δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε άλλης
οντότητας, και αποτελεί την μητρική εταιρεία Ομίλου η δομή του οποίου βάσει
της Εξαμηνιαίας Οικονομικής ‘Εκθέσης για την περίοδο 01.01-30.06.2018 είναι :
Δομή του Ομίλου την 30.06.2018

Εταιρία

Άμεσο
ποσοσ
τό
συμμε
τοχής

Έμμεσο
ποσοστ
ό
συμμετ
οχής

Άμεσο
&
Έμμεσο
ποσοστ
ό
συμμετ
οχής

-

-

-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ
& ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

Έδρα
Μαρούσι
– N.
Αττικής

STER CINEMAS Α.Ε.

Αθήνα –
Ν. Αττικής

75,56
%

-

75,56%

Κορωπί –
Ν. Αττικής
Μαρούσι
– Ν.
Αττικής

51,00
%

-

51,00%

72,00
%

-

72,00%

Λευκωσία
– Κύπρος
Αγ. Ι.
Ρέντης Πειραιάς

100,00
%
100,00
%

-

100,00
%

Μαρούσι
– Αττικής

100,00
%

-

100,00
%

Κορωπί –
Ν. Αττικής

51,00
%

Μαρούσι
– Αττικής
Μαρούσι
– Αττικής

100,00
%
25,00
%

Χολαργός
– Αττικής
Αχαρνές –
Αττικής

32,70
%

ΒΜΛ ΑΒΕΕ
POWER MEDIA
PRODUCTIONS Α.Ε.
AV THEATRICAL
LIMITED
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Α.Ε.
INTERNATIONAL
GAMING &
ENTERTAINMENT AE

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

ROGUE RECORDS
ITALIA FILMS S.A.
ODEON
ENTERTAINMENT
A.E.
NTIONIK AEBE
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100,00
%

51,00%

-

100,00
%

-

25,00%

37,78%

37,78%

-

32,70%

Μέθοδ
ος
Ενοποί
ησης
Μητρικ
ή
Εταιρία
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Ολική
Ενοποί
ηση
Καθαρή
Θέση
Ολική
Ενοποί
ηση
Καθαρή
Θέση
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Β.6

Στο βαθμό
που είναι
γνωστό στον
εκδότη, το
όνομα κάθε
προσώπου το
οποίο κατέχει,
άμεσα ή
έμμεσα,
ποσοστό του
κεφαλαίου ή
των
δικαιωμάτων
ψήφου του
εκδότη που
πρέπει να
κοινοποιείται
δυνάμει της
εθνικής
νομοθεσίας
του
εκδότη, καθώς
και το ύψος
της
συμμετοχής
που
κατέχει το
πρόσωπο
αυτό.
Διευκρινίζεται
εάν οι κύριοι
μέτοχοι του
εκδότη
κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώματα
ψήφου,
εφόσον
υπάρχουν.
- Να
αναφερθεί
εάν και από
ποιον ο
εκδότης
κατέχεται ή
ελέγχεται,

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας
σε επίπεδο κοινών μετοχών και, αντιστοίχως, δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με
τα στοιχεία μετοχολογίου της 29.06.2018 και προ της εν θέματι μετατροπής των
ΠΑΨ σε κοινές μετοχές:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΨ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ Αριθμός κοινών
ΜΕΤΟΧΕΣ (29.06.2018)
μετοχών
STONEMAN HOLDINGS LTD
24.587.474
CHARONIA HOLDINGS LTD
15.195.366
Λοιποί
11.336.529
Σύνολο
51.119.369

%
48,10%
29,73%
22,18%
100,000%

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό
ελεγκτή.

Οι τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα
στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την
Εταιρεία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. σε σχέση με τα δικαιώματα
ψήφου σε αυτήν έχουν ως εξής :




Η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD στις 22.12.2017 κατέχει το
48,10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εταιρεία
STONEMAN HOLDINGS LTD ελέγχεται από τον κ Νικόλαο Θ.
Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
που ελέγχει έμμεσα ο ίδιος στην Εταιρεία είναι 48,10%.
Η εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD στις 04.11.2015 κατέχει το
32,45% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εταιρεία CHARONIA
HOLDINGS LTD ελέγχεται από τον κ Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη και κατά
συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο
ίδιος στην Εταιρεία είναι 32,45%.

Εξ’ όσων η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υφίσταται άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο
πλην των αναφερομένων στον ανωτέρω πίνακα βασικών μετόχων (STONEMAN
HOLDINGS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD), το οποίο να ελέγχει άμεσα ή
έμμεσα την Εταιρεία.
Εξ’ όσων η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους
μετόχους της δεν γίνεται με τρόπο καταχρηστικό. Προς διασφάλιση μάλιστα
αυτού η Εταιρεία φροντίζει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την
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άμεσα ή
έμμεσα, στο
βαθμό που ο
εκδότης
γνωρίζει τις
σχετικές
πληροφορίες,
και να
περιγραφεί η
φύση αυτού
του ελέγχου.

κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων
διακυβέρνησης μηχανισμούς.

εταιρειών

και

περί

εταιρικής

Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι κύριοι μέτοχοί της δεν κατέχουν διαφορετικά
δικαιώματα ψήφου, εξ΄ αυτών που πηγάζουν από εκάστη κατεχόμενη κοινή
ονομαστική μετοχή.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της
οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να
επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η Εταιρεία,
ούτε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία, κατέχει ίδιες μετοχές.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και
εμπράγματα βάρη επί των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε
ποσοστό 5% επί των μετοχών και άνω κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου πλην των κατωτέρω αναφερομένων :
η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD έχει παραχωρήσει ενέχυρο επί 4.250.000
κοινών μετοχών (δηλαδή ποσοστό 4,13% των κοινών μετοχών ή 3,20% του
συνόλου των μετοχών) της Εταιρείας τις οποίες κατέχει, σαν εγγύηση για
εξασφάλιση τραπεζικών δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Τα δικαιώματα
ψήφου των παραπάνω κοινών μετοχών παραμένουν στην STONEMAN
HOLDINGS LTD.

Β.7

Επιλεγμένες
ιστορικές
κύριες
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες
για τον
εκδότη, οι
οποίες
παρέχονται
για κάθε
οικονομική
χρήση της
περιόδου που
καλύπτουν οι
Ιστορικές
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες
και για κάθε
μεταγενέστερ
η ενδιάμεση
οικονομική
περίοδο που
συνοδεύεται
από
συγκριτικά
στοιχεία που
αντιστοιχούν
στην ίδια
περίοδο της
Προηγούμενη
ς χρήσης η
υποβολή
ωστόσο των
ισολογισμών

Ο Όμιλος εντός του 2017, προχώρησε σε ανακατάταξη κονδυλίων της
συγκριτικής χρήσης 2016 προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα
αντίστοιχα κονδύλια της παρουσιαζόμενης χρήσης 2017. Συγκεκριμένα οι
ανακατατάξεις αυτές έχουν γίνει :
- μεταξύ των «λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και «μακροπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο
μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ποσό € 4,4 εκατ. και € 6,6
εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα τα οποία το 2016
παρουσιάζονταν αναλυτικά στο κονδύλι «λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις»),
- μεταξύ «προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων» και «βραχυπρόθεσμων
δανειακών υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο
βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών υποχρεώσεων οι οποίες το 2016
παρουσιάζονταν στο κονδύλι «προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις»,
- μεταξύ των «λοιπών απαιτήσεων και προμηθευτών» και «λοιπών
υποχρεώσεων» (αναταξινόμηση χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων) και
- μεταξύ «τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων» και «λοιπών υποχρεώσεων»
(αναταξινόμηση των υποχρεώσεων από λοιπούς φόρους πλην φόρο
εισοδήματος από το κονδύλι «τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» στο
«λοιπές υποχρεώσεις»).

Επίσης, ο Όμιλος στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ά 6μηνου 2018
(01.01 – 30.06.2018), στα πλαίσια της επαναξιολόγησης των εκτιμώμενων
ζημιών απομείωσης απαιτήσεων καθώς και της επανεξέτασης του τρόπου
υπολογισμού του ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την
θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, αναδιατύπωσε τις
οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης χρήσης 2017 σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΔΛΠ 8.
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τέλους
χρήσεως είναι
αρκετή για
να πληρούται
η απαίτηση
περί
συγκρίσιμων
πληροφοριών
από τον
ισολογισμό.
Αυτό πρέπει
να
συνοδεύεται
από
αφηγηματική
περιγραφή της
σημαντικής
αλλαγής στην
χρηματοοικον
ομική
κατάσταση
του εκδότη
και των
Αποτελεσμάτ
ων
εκμετάλλευση
ς κατά την
διάρκεια ή
μετά την
περίοδο που
καλύπτουν οι
ιστορικές
κύριες
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες

Συγκεκριμένα, με την επαναξιολόγηση των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης
απαιτήσεων προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης επιπλέον αναμενόμενων ζημιών
ποσού € 3.520 χιλ. Αντίστοιχα, η επίδραση από την επανεξέταση του τρόπου
υπολογισμού του ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την
θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ προέκυψε η ανάγκη
αναγνώρισης ζημιάς απομείωσης της εν λόγω υπεραξίας ποσού € 1.378 χιλ.
Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή προέκυψε μετά από αλλαγή του
συντελεστή ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές (από 3% σε 1,8%) που
χρησιμοποιήθηκε ως παραδοχή για τον υπολογισμό κατά τον έλεγχο
απομείωσης της υπεραξίας.

Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων 2017/2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
2017

2016

%

42.567

40.301

5,62%

8.663

7.952

8,94%

Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

-9.454

-7.122

32,74%

Αποτελέσματα Προ Φόρων ,
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων

-2.163

1.174

-284,24%

Αποτελέσματα από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες
προ φόρων

-11.564

-9.437

22,54%

361

-191

-288,02%

-11.203

-9.629

16,35%

-9.376

-9.865

-4,96%

-8.544

-8.849

Δικαιώματα μειοψηφίας

-832

-1.016

Μέρισμα ανά μετοχή σε €

0,00

0,00

Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος

Αποτελέσματα από διακοπείσες
δραστηριότητες προ φόρων
Αποτελέσματα προ φόρων
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης
Κατανέμονται σε
Μετόχους Μητρικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ
2017

Ενεργητικό
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2016

%
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Μη κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία

120.087

139.034

-13,63%

40.435

39.314

2,85%

160.522

178.348

-10,00%

Ίδια κεφάλαια μετόχων
μητρικής

8.889

5.485

62,06%

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2.181

2.685

-18,77%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

11.070

8.170

35,50%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

54.660

45.228

20,85%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

94.792

124.950

-24,14%

Σύνολο Υποχρεώσεων

149.452

170.178

-12,18%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

160.522

178.348

-10,00%

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
2017

2016

Ταμειακές Ροές από
Λειτουργικές Δραστηριότητες

-62

-7.211

Ταμειακές Ροές από
Επενδυτικές Δραστηριότητες

-351

-1.599

181

9.388

-232

576

1.833

2.065

Ταμειακές Ροές από
Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσης

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 –
30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία, έχουν
επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα
αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της
χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017 και
έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της
χρήσης 2017 (η διακοπή δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018).
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Απολογισμός Χρήσης 2017 (αναδιατυπωμένα στοιχεία) με συγκριτικά στοιχεία
2016
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο Όμιλος είχε αύξηση του τζίρου απόρροια της
λειτουργίας της νέας επένδυσης στο χώρο της εκμετάλλευσης
κινηματογραφικών αιθουσών, ενώ παράλληλα η επίδραση της αναδιάρθρωσης
των τραπεζικών υποχρεώσεων έχει επιδράσει θετικά στις οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου. Επιπρόσθετα η εταιρία προχώρησε σε σημαντική
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της
καθαρής θέσης του ομίλου.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στη χρήση 2017 ανήλθε σε € 42,57 εκ. για τον
όμιλο και € 1,64 εκ για την εταιρία έναντι ποσού € 40,30 εκ για τον όμιλο και €
3,42 εκ. για την εταιρία της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή
σε επίπεδο ομίλου προέρχεται από την δραστηριότητα της προβολής ταινιών
σε κινηματογραφικές αίθουσες από τη θυγατρική Odeon Entertainment ΑΕ.
Το μικτό κέρδος στη χρήση 2017 ανήλθε σε € 8,7 εκ. για τον όμιλο έναντι ποσού
€ 7,9 εκ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή προέρχεται από
τη συγκράτηση της αύξησης του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την αύξηση
του κύκλου εργασιών απόρροια της λειτουργίας διευρυμένου σχήματος στον
τομέα των κινηματογράφων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στην χρήση 2017 διαμορφώθηκαν σε
ζημιές € 11,6 εκ έναντι ποσού ζημιών € 9,4 εκ της προηγούμενης χρήσης για τις
συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου . Αντίστοιχα για τις διακοπείσες
δραστηριότητες του ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων στην χρήση του 2017
διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 361 χιλ. έναντι ζημιών € 192 χιλ της προηγούμενης
χρήσης.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε ζημία €
2,2 εκ. έναντι κέρδους ποσού € 1,2 εκ την 31.12.2016. Καθοριστικό ρόλο στην
εμφάνιση ζημιογόνων αποτελεσμάτων, υπερκαλύπτοντας τα οφέλη της
απόδοσης του τομέα της προβολής κινηματογραφικών ταινιών με τη λειτουργία
της Odeon Entertainment AE, διαδραμάτισε το γεγονός ότι ο όμιλος προέβη
εντός της χρήσης 2017 σε σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις ποσού € 3.520 χιλ.
Ως επακόλουθο της ανωτέρω πρόσθετης πρόβλεψης είναι τα αποτελέσματα
μετά από φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2017 να έχουν διαμορφωθεί σε
ζημιές € 9,4 εκ έναντι ποσού ζημιών € 9,9 εκ της προηγούμενης χρήσης.
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από €
139,0 εκ που ήταν κατά την 31.12.2016 σε € 120,1 εκ την 31.12.2017. Η μείωση
αυτή οφείλεται στις αποσβέσεις των ενσώματων & ασώματων στοιχείων του
ενεργητικού για τη χρήση 2017, καθώς και στην μεταφορά κονδυλίων παγίων
στοιχείων που αφορούσαν στη δραστηριότητα των τηλεοπτικών παραγωγών
στο κονδύλι «στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες» στο
κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αυξήθηκαν από € 39,3 εκ
που ήταν κατά την 31.12.2016 σε € 40,44 εκ την 31.12.2017. Η οριακή αυτή
αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταφορά κονδυλίων από το μη
κυκλοφορούν ενεργητικό προς το κυκλοφορούν λόγω διακοπής της
δραστηριότητας των τηλεοπτικών παραγωγών. Η αύξηση αυτή θα ήταν
σημαντικά μεγαλύτερη, ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη διενέργεια
προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων του ομίλου συνολικού ποσού € 5,8 εκ
περίπου.
Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από € 8,2 εκ την 31.1.2016 σε € 11,07 εκ λόγω της
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ΑΜΚ € 12 εκ, η οποία έλαβε χώρα εντός της χρήσης 2017.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανήλθαν σε € 54,66 εκ έναντι
€45,23 εκ της 31.12.2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων
συμβάσεων αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός της χρήσης 2017
με τη μεταφορά βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις
μακροπρόθεσμες.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανήλθαν σε € 94,80 εκ έναντι
€124,90εκ της 31.12.2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη
νέων συμβάσεων αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός της χρήσης
2017 με τη μεταφορά βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις
μακροπρόθεσμες καθώς και στην αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν
αρνητικές (-€ 62χιλ) βελτιωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 7,21
εκ) λόγω της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου
εξαιρουμένων των πρόσθετων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν
αρνητικές (-€ 0,35 εκ) μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 1,60
εκ) και αφορούσαν κυρίως στην αγορά μηχανημάτων για τον τομέα των
ψυχαγωγικών πάρκων.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν
οριακά θετικές € 0,18 εκ απόρροια της ΑΜΚ που διενεργήθηκε στη χρήση και
τη διάθεσή της κυρίως στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.
Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων α’ εξαμήνου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Προ Φόρων
, Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και
Αποσβέσεων
Αποτελέσματα από
συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ
φόρων
Αποτελέσματα από
διακοπείσες
δραστηριότητες προ
φόρων
Αποτελέσματα προ φόρων
Καθαρά Αποτελέσματα
περιόδου
Συγκεντρωτικά
αποτελέσματα μετά από
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-

01.0130.06.2018

01.0130.06.2017

19.345

20.526

-5,75%

4.683

4.498

4,11%

895

199,44%

688

-64,68%

2.680

-

243

-

%

6.118

-

3.539

72,87%

-

-

168

-100,00%

-

6.118

-

3.707

65,04%

-

6.247

-

3.511

77,93%

-3.530

76,97%

-6.247
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φόρους
Κατανέμονται σε
Μετόχους Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Μέρισμα ανά μετοχή σε €

-5.785

-3.236

79,32%

-462

-294

51,97%

-

-

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε
χιλ.€)
30.06.2018

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2017

%

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία

116.374

120.087

-3,09%

Κυκλοφορούντα
Περιουσιακά Στοιχεία

30.800

40.435

-23,83%

147.174

160.522

-8,32%

5.017

8.889

-43,56%

Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια μετόχων
μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
και Υποχρεώσεων

-317

2.181

-114,53%

4.700

11.070

-57,54%

63.877

54.660

16,86%

78.597

94.792

-17,08%

142.474

149.452

-4,67%

147.174

160.522

-8,32%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.06.2018

Ταμειακές Ροές από
Λειτουργικές
Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από
Επενδυτικές
Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από
Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες

01.0130.06.2017

-5.518

-3.484

2.837

-142

2.180

3.175

Καθαρή αύξηση/(μείωση)
στα ταμειακά διαθέσιμα
-501
-451
και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
1.332
1.613
ισοδύναμα λήξης χρήσης
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 –
30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία, έχουν
επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα
αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017.
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Απολογισμός Περιόδου 01.01-30.06-2018 με συγκριτικά στοιχεία Χρήσης 2017
(αναδιατυπωμένα στοιχεία) και α’ εξαμήνου 2017.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 19,34 εκ.
για τον όμιλο έναντι ποσού € 20,53 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Η
μείωση αυτή προέρχεται από την δραστηριότητα της προβολής ταινιών σε
κινηματογραφικές αίθουσες από τη θυγατρική Odeon Entertainment ΑΕ λόγω
των περιορισμένων εμπορικών ταινιών σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό
εξάμηνο.
Το μικτό κέρδος στο α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 4,7 εκ για τον όμιλο
έναντι ποσού € 4,5 εκ την 30.06.2017. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τη
μείωση του κόστους πωληθέντων στο τομέα των κινηματογραφικών αιθουσών.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2018
διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 6,1 εκ έναντι ποσού ζημιών € 3,7 εκ την
30.06.2017.Η επιβάρυνση αυτή οφείλεται στις αποσβέσεις ποσού € 1,4 εκ
περίπου που διενεργήθηκαν κατά το ‘α 6μηνο 2018, καθώς και στην
επιβάρυνση από χρηματοοικονομικά έξοδα (ποσού € 1εκ περίπου) σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά την οποία για κάποιες από τις δανειακές
συμβάσεις είχε χορηγηθεί περίοδος χάριτος ως προς τους τόκους στα πλαίσια
της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων με τα πιστωτικά
ιδρύματα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 30.06.2018 διαμορφώθηκαν σε
κέρδος € 243 χιλ. έναντι κέρδους ποσού € 688 χιλ. την 30.06.2017. Η μείωση σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 οφείλεται στη μείωση του τζίρου
στον τομέα Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων Ταινιών & Διαδικτυακών παιχνιδιών
και στη μείωση του τζίρου από τον τομέα της Εμπορίας Γραφικής Ύλης &
αναλώσιμων γραφείου.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018
διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 6,2 εκ έναντι ποσού ζημιών € 3,5 εκ την
30.06.2017. Η εν λόγω μεταβολή τεκμηριώνεται όπως ανωτέρω για τα
αποτελέσματα προ φόρων.
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από €
120,1 εκ που ήταν κατά την 31.12.2017 σε € 116,4 εκ την 30.06.2018. Η μείωση
αυτή οφείλεται στις αποσβέσεις ενσώματων & άυλων στοιχείων ενεργητικού
που έγιναν κατά το α’ εξάμηνο 2018, καθώς και στην πώληση επενδυτικών
οικοπέδων της μητρικής εταιρείας.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από € 40,4 εκ
που ήταν κατά την 31.12.2017 σε € 30,8 εκ την 30.06.2018. Η μείωση αυτή
οφείλεται στην πώληση της Θυγατρικής εταιρείας ON PRODUCTION η οποία δεν
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της 30.06.2018, ενώ στις αντίστοιχες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 τα στοιχεία του ενεργητικού της
απεικονίζονταν στο κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου, διακεκριμένα στο
κονδύλι «στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες».

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από € 11,0 εκ την 31.12.2017 σε € 4,7 εκ την
30.06.2018 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του
2018.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30.06.2018 ανήλθαν σε € 63,9 εκ έναντι €
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54,6 της 31.12.2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέου
μακροπρόθεσμου δανείου ύψους € 9,3 εκ περίπου με το οποίο
αναδιαρθρώνονται υφιστάμενα δάνεια του ομίλου.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30.06.2018 ανήλθαν σε € 78,6 εκ έναντι €
94,8 εκ της 31.12.2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων
συμβάσεων αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2018 με τη μεταφορά βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων στις μακροπρόθεσμες καθώς και στην πώληση της Θυγατρικής
εταιρείας ON PRODUCTION η οποία δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση της
30.06.2018, ενώ στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 τα
στοιχεία των υποχρεώσεών της απεικονίζονταν διακεκριμένα στο κονδύλι
«υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες».
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018
ήταν αρνητικές (-€ 5,5 εκ) και σε σχέση με την 30.06.2017 (-€ 3,5 εκ)
επιδεινούμενες λόγω της μείωσης της απόδοσης του κλάδου της διανομής
κινηματογραφικών ταινιών και videogames.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018
ήταν θετικές κατά € 2,8 εκ ενώ την 30.06.2017 αρνητικές κατά € 142 χιλ.. Το
θετικό πρόσημο οφείλεται κατά βάση στην είσπραξη απαιτήσεων από την
πώληση της συμμετοχής στον κλάδο των τηλεοπτικών παραγωγών.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο 2018
ήταν θετικές € 2,18 εκ. όπως και την 30.06.2017 που ήταν € 3,18 εκ. Ο Όμιλος
ενίσχυσε το κεφαλαίο κίνησης αξιοποιώντας τα περιθώρια στις γραμμές
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Β.8

Οι
επιλεγμένες
κύριες άτυπες
(pro
forma)
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες
πρέπει
να
περιλαμβάνου
ν
σαφή
αναφορά στο
γεγονός
ότι
λόγω
της
φύσης τους, οι
άτυπες (pro
forma)
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες
αφορούν μια
υποθετική
κατάσταση
και, ως εκ
τούτου, δεν
αντικατοπτρίζ
ουν
την
πραγματική
χρηματοοικον

Δεν ισχύει
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Β.9

Β.10

Β.11

ομική θέση ή
τα
ποτελέσματα
της εταιρίας.
Όταν γίνεται
πρόβλεψη ή
εκτίμηση
κερδών,
δηλώνεται το
ποσό.
Περιγραφή
της φύσης
τυχόν
επιφυλάξεων
στην έκθεση
ελέγχου για
τις ιστορικές
χρηματοοικον
ομικές
πληροφορίες.
Εάν το
κεφάλαιο
κίνησης του
εκδότη δεν
επαρκεί για τις
τρέχουσες
απαιτήσεις
του εκδότη
πρέπει να
συμπεριληφθε
ί επεξήγηση.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας και του Ομίλου για τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το εκτιμώμενο με βάση τα σημερινά δεδομένα έλλειμμα κατόπιν και της
υπογραφής στις 27.07.2018 της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου με την
οποία αναδιαρθρώθηκαν επιπλέον € 9,40 εκ δανειακών υποχρεώσεων
ανέρχεται σε € 38,40 εκ. Ωστόσο όταν ολοκληρωθεί (έως το τέλος της
τρέχουσας χρήσης) η υλοποίηση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης για το σύνολο
των εναπομενόντων υπό ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων δεδομένου ότι
μέσω αυτής θα ταξινομηθούν ως μακροπρόθεσμα, δανειακά κεφάλαια ύψους
€34,71 εκ, τα οποία στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 6μηνου 2018
ήταν ταξινομημένα ως βραχυπρόθεσμα, το ποσό του ελλείμματος στο κεφάλαιο
κίνησης θα περιοριστεί στο ποσό των € 3,69 εκ. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά
ότι σημαντικό μέρος του ανωτέρω ελλείμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω των
κεφαλαίων από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων με
κύριους σκοπούς:
τη μείωση του κόστους λειτουργίας σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής
δραστηριότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των
ανθρώπινων και υλικών πόρων.
τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εμπορικού κύκλου του και τη
δημιουργία θετικών λειτουργικών ροών. Η προσπάθεια αυτή ήδη
επιτυγχάνεται με επιτυχείς επαναδιαπραγματεύσεις εμπορικών
πολιτικών με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές / πελάτες του
Ομίλου και παράλληλα είσπραξη απαιτήσεων, υφιστάμενων ή
δυνητικών που θα δημιουργηθούν κυρίως κατά το τελευταίο
τετράμηνο του έτους 2018 που αποτελεί και το διάστημα που
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δραστηριότητα του Ομίλου κυρίως όσον
αφορά στην εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών, στη
διαχείριση πάρκων ψυχαγωγίας και στη διανομή ψηφιακών
παιχνιδιών και κονσολών.
την αποεπένδυσή του από κλάδους που είτε δεν σχετίζονται με τις
στρατηγικό προσανατολισμό του (π.χ. κλάδος τηλεοπτικών
παραγωγών) είτε είναι ζημιογόνοι, καθώς και την αποεπένδυση από
μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. Σημειώνεται ότι στο άμεσο
επερχόμενο διάστημα αναμένεται να εισπραχθεί το σύνολο του
τιμήματος των € 12,3 εκατ. από την μεταβίβαση του κλάδου
τηλεοπτικών παραγωγών.
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Σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθεί να προκύπτει αρνητικό κεφάλαιο
κίνησης παρά την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, είτε επειδή δεν
επαρκούν οι λειτουργικές ροές για την κάλυψή του, είτε επειδή για
οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν εντός της εκτιμώμενης προθεσμίας οι
παραπάνω αναμενόμενες συμφωνίες αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος θα αντλήσει τα
απαιτούμενα κεφάλαια μέσω ΑΜΚ.

Γ.1

Γ.2

Γ.3

Γ.4

Γ.5

Περιγραφή
του είδους και
της
κατηγορίας
των κινητών
αξιών που
προσφέρονται
ή/και
εισάγονται
προς
διαπραγμάτευ
ση,
συμπεριλαμβ
ανομένου
οποιουδήποτε
αριθμού
αναγνώρισης
κινητών
αξιών.
Νόμισμα στο
οποίο είναι
εκφρασμένες
οι κινητές
αξίες.
Ο αριθμός
μετοχών που
εκδόθηκαν και
έχουν
ολοσχερώς
εξοφληθεί, και
των μετοχών
που
εκδόθηκαν
αλλά δεν
έχουν
εξοφληθεί. Η
ονομαστική
αξία ανά
μετοχή, ή
αναφορά του
γεγονότος ότι
οι μετοχές δεν
έχουν
ονομαστική
αξία.
Περιγραφή
των
δικαιωμάτων
που
συνδέονται με
τις κινητές
αξίες.
Περιγραφή

Ενότητα Γ – Κινητές Αξίες Παραρτήματα
Οι νέες μετοχές που εισάγονται σε διαπραγμάτευση είναι άυλες, κοινές,
ονομαστικές μετά ψήφου, έχουν εκδοθεί βάσει του Ν2190/1920 και θα
διαπραγματεύονται μαζί με τις παλαιές, υφιστάμενες μετοχές στην Κατηγορία
Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών
του Χ.Α.
Ο κωδικός ISIN των μετοχών της Εταιρείας είναι GRS489003004.

Οι προς έκδοση μετοχές της Εταιρίας είναι εκπεφρασμένες
διαπραγματεύονται σε ευρώ (€)

και θα

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018, ανέρχεται
σε € 39.788.183,40, διαιρούμενο σε 132.627.278 (102.847.472 κοινές και
29.779.806 ΠΑΨ) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι
μετοχές πλήρως αποπληρωμένες.

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν2190/1920, το Καταστατικό της
Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από
αυτές που προβλέπει ο Νόμος, και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, πλήρως
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Γ.6

Γ.7

Δ.1

τυχόν
περιορισμών
στην ελεύθερη
μεταβίβαση
των
κινητών
αξιών.
Αναφορά του
κατά πόσο οι
προσφερόμεν
ες κινητές
αξίες
αποτελούν ή
θα
αποτελέσουν
αντικείμενο
αίτησης
εισαγωγής
προς
διαπραγμάτευ
ση σε
ρυθμιζόμενη
αγορά και της
ταυτότητας
όλων των
ρυθμιζόμενων
αγορών, στις
οποίες οι
κινητές αξίες
αποτελούν ή
πρόκειται να
αποτελέσουν
αντικείμενο
διαπραγμάτευ
σης.
Περιγραφή
της
μερισματικής
πολιτικής.

Κύριες
πληροφορίες
σχετικά
με
τους βασικούς
κινδύνους που
αφορούν
ειδικά
στον
εκδότη ή στον
τομέα
δραστηριότητ
ας του

αποπληρωμένες και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες των
μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγμάτευση και μεταβίβαση
των μετοχών της Εταιρείας, με την εξαίρεση συμφωνίας μετόχου (με ποσοστό
άνω του 5%) για παραχώρηση ενεχύρου επί 4.250.000 κοινών μετοχών (δηλαδή
4,13% των κοινών μετοχών ή 3,20% του συνολικού αριθμού μετοχών).

Οι 51.728.103 νέες κοινές μετοχές θα εισαχθούν, κατόπιν λήψης των σχετικών
εγκρίσεων, για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και ειδικότερα στην κατηγορία
Χαμηλής συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών
του Χ.Α.

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια των χρήσεων των ιστορικών χρηματοοικονομικών
πληροφοριών (χρήσεις 2017 και 2016), λαμβάνοντας υπόψη τα αρνητικά
αποτελέσματα του Ομίλου, δεν διένειμε μέρισμα. Η Εταιρεία δεν δύναται να
διασφαλίσει την διανομή κερδών σε κάθε οικονομική χρήση.
Η Εταιρεία σκοπεύει να διανείμει μέρισμα υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή
αυτή θα είναι εφικτή από την ταμειακή και την εν γένει χρηματοοικονομική της
θέση και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα,
φορολογικοί κλπ.











Ενότητα Δ - Κίνδυνοι
κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίου κίνησης σε περίπτωση που δεν
ολοκληρωθεί επιτυχώς η τρέχουσα διαδικασία αναδιάρθρωσης των
τραπεζικών δανείων
πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος συνίσταται στη αδυναμία του
αντισυμβαλλόμενου μέρους να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που
οφείλει όταν αυτά προκύπτουν
κίνδυνος ρευστότητας ο οποίος συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή
χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης της Εταιρείας
και του Ομίλου
κίνδυνος επιτοκίου ο οποίος αναφέρεται στην πιθανότητα να υπάρξει
επιβάρυνση με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσμενών
μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς
κίνδυνος τιμών (του Συναλλάγματος και των Ακινήτων-Ενοικίων)
κίνδυνος που σχετίζεται με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες
καθώς και με τις γενικότερες εξελίξεις της αγοράς στη χώρα
κίνδυνος από αλλαγές στην μελλοντική φορολογική, ασφαλιστική και
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Δ.3

Κύριες
πληροφορίες
σχετικά
με
τους βασικούς
κινδύνους που
αφορούν
ειδικά
στις
κινητές αξίες







εταιρική νομοθεσία
κίνδυνος που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα στον
κλάδο της ψυχαγωγίας (εκμετάλλευση δικαιωμάτων για διανομή
ταινιών και videogames, εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών,
λειτουργία ψυχαγωγικών πάρκων)
κίνδυνος από ενδεχόμενη μη πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
κίνδυνο εξάρτησης από τα βασικά στελέχη της Εταιρείας
κίνδυνο εξάρτησης από τους μετόχους της Εταιρείας
η δυνατότητα της Εταιρείας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους
της θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα της να παράγει κέρδη
διαθέσιμα προς διανομή
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να
παρουσιάσει
σημαντικές
διακυμάνσεις
εξαιτίας
εξωγενών
παραγόντων και κινδύνων της αγοράς και του Χ.Α.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα, την
χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρείας και του
Ομίλου.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να
παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις λόγω αποφάσεων των
μετόχων ή της Διοίκησης της που επηρεάζουν την προσφορά των
μετοχών της.
Ενότητα Ε – Προσφορά

Ε.1

Ε.2α

Ε.3

Τα συνολικά
καθαρά
έσοδα και
εκτίμηση των
συνολικών
εξόδων της
έκδοσης /
προσφοράς,
συμπεριλαμβ
ανομένων
των κατ’
εκτίμηση
εξόδων που
χρεώνονται
στον επενδυτή
από τον
εκδότη ή τον
προσφέροντα
Λόγοι της
προσφοράς
και της χρήσης
των εσόδων,
εκτιμώμενο
καθαρό ποσό
των εσόδων.
Περιγραφή
των όρων και
προϋποθέσεω
ν της
προσφοράς.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει
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Ε.4

Ε.5

Ε.6

Ε.7

Περιγραφή
τυχόν
συμφερόντων
που
επηρεάζουν
σημαντικά την
έκδοση/
προσφορά,
περιλαμβανομ
ένων των
συγκρουόμεν
ων
συμφερόντων.
Όνομα του
προσώπου ή
της οντότητας
που
προσφέρεται
να πωλήσει
την κινητή
αξία.
Συμφωνίες
υποχρεωτικής
διακράτησης:
ενδιαφερόμεν
α μέρη και
περίοδος
υποχρεωτικής
διακράτησης.
Ποσό και
ποσοστό της
άμεσης
μείωσης της
διασποράς
που
προκύπτει
από την
προσφορά.
Εάν η
προσφορά
εγγραφής
γίνεται σε
υφιστάμενους
μετόχους, να
αναφερθεί το
ποσό και το
ποσοστό της
άμεσης
μείωσης της
διασποράς
εάν οι μέτοχοι
αυτοί δεν
εγγράψουν τη
νέα
προσφορά.
Εκτιμώμενα
έξοδα που
χρεώνονται
στον επενδυτή
από τον
εκδότη ή τον
προσφέροντα.

Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρία, δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση.

Δεν ισχύει

Η εισαγωγή των νέων κοινών μετοχών, μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων,
που προέκυψαν από την μετατροπή των ΠΑΨ μετοχών θα μειώσει την
διασπορά (μέτοχοι με συμμετοχή κάτω του 5%) από 22,18% σε 9,87%, όσον
αφορά τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία ταυτίζονται με τα
ποσοστά ιδιοκτησίας των κοινών μετοχών.
Περαιτέρω, σε περίπτωση μετατροπής όλου του αριθμού των ΠΑΨ μετοχών ,
που απομένουν μετά την μετατροπή της 29.06.2018, σε κοινές, θα υπάρξει
μείωση της διασποράς (μέτοχοι με συμμετοχή κάτω του 5%) από το τρέχον
22,18% σε 7,65%, όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία
ταυτίζονται με τα ποσοστά ιδιοκτησίας των κοινών μετοχών.

Δεν ισχύει
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ακολούθως παρατίθενται οι σημαντικότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η
Εταιρεία κατά την ημερομηνία του παρόντος. Σημειώνεται ότι, η σειρά παράθεσης των
κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην
πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.

2.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τον
κλάδο δραστηριότητας της Εταιρείας.
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο που σχετίζεται με την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης
σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η τρέχουσα διαδικασία αναδιάρθρωσης των
τραπεζικών δανείων.
Το εκτιμώμενο με βάση τα σημερινά δεδομένα έλλειμμα κατόπιν και της υπογραφής στις
27.07.2018 της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου με την οποία αναδιαρθρώθηκαν
επιπλέον € 9,40 εκ δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 38,40εκ. Ωστόσο όταν
ολοκληρωθεί (έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης) η υλοποίηση της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης για το σύνολο των εναπομενόντων υπό ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων
δεδομένου ότι μέσω αυτής θα ταξινομηθούν ως μακροπρόθεσμα, δανειακά κεφάλαια
ύψους €34,71 εκ, τα οποία στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 6μηνου 2018 ήταν
ταξινομημένα ως βραχυπρόθεσμα, το ποσό του ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης θα
περιοριστεί στο ποσό των € 3,69 εκ. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σημαντικό μέρος
του ανωτέρω ελλείμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω των κεφαλαίων από τη λειτουργική
δραστηριότητα του Ομίλου.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθεί να προκύπτει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης παρά
την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, είτε επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν
ολοκληρωθούν εντός της εκτιμώμενης προθεσμίας οι παραπάνω αναμενόμενες συμφωνίες
αναδιάρθρωσης, είτε διότι δεν επαρκούν οι λειτουργικές ροές για την κάλυψή του, ο
Όμιλος θα αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω ΑΜΚ.
Περισσότερες πληροφορίες για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, για τις ενέργειες της
διοίκησης της Εταιρείας και τις σχετικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων παρουσιάζονται
στην ενότητα 4.1.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε Πιστωτικό Κίνδυνο
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναμία του
αντισυμβαλλόμενου μέρους να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά
προκύπτουν. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στον κίνδυνο
αδυναμίας είσπραξης από τον Όμιλο των απαιτήσεών του από πελάτες του και διάφορους
χρεώστες. Οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αντιπροσωπεύουν το μέγιστο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου. Ό Όμιλος στα πλαίσια της
βελτιστοποίησης του τρόπου υπολογισμού και αναγνώρισης αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών, παράλληλα με την υιοθέτηση του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9
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«Χρηματοοικονομικά μέσα», έχει σχεδιάσει την εφαρμογή ενός νέο μοντέλου εκτίμησης
των επισφαλών απαιτήσεων το οποίο θα στηρίζεται κυρίως στην αρχή της «αναμενόμενης
ζημιάς» («expected loss model») από ότι στην αρχή της «υφιστάμενης ζημιάς».

Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες, σε
επίπεδο Ομίλου κατά την 30.06.2018 , αναλύονται ως εξής :

σε €
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Αξιόγραφα
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων
Χρεώστες Διάφοροι
Μεταβατικού Λ/σμοί Ενεργητικού
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2018
31.12.2017
11.460.564
12.032.523
3.829.835
3.208.596
2.497.155
1.818.603
10.977.596
108.633
6.724.958
4.214.445
3.999.834
4.685.552
- 11.482.850
- 10.959.166

Σύνολο

28.007.092

15.109.186

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε Κίνδυνο Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της
δραστηριότητας και της ανάπτυξης της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες
ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των
χρεών των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να
είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές του ανάγκες. (βλ. και
«κίνδυνο που σχετίζεται με την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης» στην παρούσα ενότητα,
καθώς και ενότητα 4.1 περί επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης ).
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για τον Όμιλο κατά την 30.06.2018 αναλύονται ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

σε €
30.06.2018

Εντός 6
μηνών

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

6 έως 12
μήνες
-

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 έως 5 έτη
-

31.726.920

Πάνω από 5
έτη
23.810.534

-

-

3.378.324

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

4.631.803

10.807.541

-

-

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

3.965.865

2.545.623

-

-

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση
Λοιπές υποχρεώσεις
Τελικό υπόλοιπο

0

44.105.139

-

-

3.636.297

8.484.693

-

-

12.233.965

65.942.996

35.105.244

23.810.534

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.
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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (going concern). Η χρήση αυτής της λογιστικής βάσης λαμβάνει υπόψη,
μεταξύ άλλων, την τρέχουσα και την προβλεπόμενη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που 1/1/18 -30/6/18, ο Όμιλος πραγματοποίησε ζημιές προ
φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους € 6,1 εκατ. περίπου, και οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της εταιρίας υπερβαίνουν κατά ποσό €
47,80 εκ. περίπου και € 21,20 εκ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρά τις παραπάνω αρνητικές συνθήκες εκτιμά ότι ο Όμιλος,
βοηθούμενος από την αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση
της εγχώριας καταναλωτικής διάθεσης, έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς, θα ανακτήσει
πωλήσεις και μερίδια αγορών κυρίως στους τομείς των κινηματογράφων, διανομής ταινιών
και πάρκων ψυχαγωγίας. Παράλληλα ο Όμιλος, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο στρατηγικού
επιχειρησιακού σχεδιασμού, εξετάζει ενδεχόμενες νέες συνεργασίες ή/και εισδοχές σε
νέους αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής κυρίως οικονομίας.
Βασική παράμετρος για τους παραπάνω σχεδιασμούς είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των
προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί
με:
Ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν
καταστεί βραχυπρόθεσμες
Αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών
του Ομίλου,
-

Αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.

Κεφαλαιακή ενίσχυση από την ιδιοκτησία του Ομίλου όποτε αυτή απαιτηθεί, σε
συνέχεια αλλεπάλληλων κεφαλαιακών ενισχύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία
έτη ή παροχών υψηλών εγγυήσεων προς πιστωτές του Ομίλου.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, αλλά και δεδομένου ότι η Διοίκηση δεν έχει λάβει καμία
ένδειξη ότι οι ενέργειες που έχει σχεδιάσει δεν θα ολοκληρωθούν με επιτυχία,
δημιουργείται η εύλογη προσδοκία ότι ο Όμιλος θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα
τη λειτουργία του και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος είναι εκτεθειμένοι σε Κίνδυνο από άνοδο των Επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου που διατρέχει η Εταιρεία και ο Όμιλος αναφέρεται στην πιθανότητα
να υπάρξει επιβάρυνση με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους εξαιτίας δυσμενών
μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς, στην περίπτωση που ο δανεισμός, ή η
επαναχρηματοδότηση αυτού του δανεισμού, γίνεται με μεταβλητά επιτόκια σε ένα
περιβάλλον σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής ή αύξησης του επασφάλιστρου κινδύνου
για δανειακά κεφάλαια. Πάντως ο κίνδυνος αυτός εκτιμάται ότι δεν είναι υψηλός
δεδομένου ότι με βάση τις συμβάσεις η συνολική επιβάρυνση υπολογίζεται με το euribor
(πλέον περιθωρίου) το οποίο είναι επί σειρά ετών αρνητικό.
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Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε Κίνδυνο Τιμών (Συναλλάγματος, Ακινήτων-Ενοικίων)
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος σχετίζεται με τις διακυμάνσεις στην αξία χρηματοοικονομικών
μέσων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω αλλαγών στην ισοτιμία του ευρώ
με άλλα νομίσματα στα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία και ο Όμιλος.
Δεδομένου ότι οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου είναι σε ευρώ και δεν υπάρχουν
δανειακές υποχρεώσεις σε άλλα νομίσματα πλην ευρώ, ο συναλλαγματικός κίνδυνος
αξιολογείται ως άνευ σημασίας.
Ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων, αναφέρεται στην
πιθανότητα η Εταιρεία και ο Όμιλος, ως ιδιοκτήτες ακινήτων για λειτουργικούς αλλά και
επενδυτικούς σκοπούς αλλά και σαν μισθωτές, να επιβαρυνθούν λόγω διακυμάνσεων στις
τιμές τους (μείωση τιμών και εύλογης αξίας ακινήτων, αύξηση ενοικίων). Σε κάθε
περίπτωση η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η όποια αρνητική διαφοροποίηση στις τιμές
των ενοικίων και των ακινήτων δεν θα επιφέρει σημαντική επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση και κερδοφορία του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το περιβάλλον της Εταιρείας
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διάφορους κινδύνους που σχετίζονται με τις πολιτικές
και οικονομικές συνθήκες καθώς και με τις γενικότερες εξελίξεις της αγοράς στη χώρα
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το Ελληνικό Δημόσιο για να αντιμετωπίσει τις
δυσκολίες που προέρχονταν από συσσωρευμένες δημοσιονομικές ανισορροπίες και το
υψηλό δημόσιο χρέος δεσμεύτηκε να λάβει διαρθρωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας, στο πλαίσιο υπογραφής διαδοχικών Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που
συμφωνήθηκαν με τους Θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τα
Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν πολιτικές δημοσιονομικής
προσαρμογής και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της
ανάπτυξης, καθώς και ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας καθώς και σε διάφορες αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας στις επενδύσεις,
τον ανταγωνισμό, και εν τέλει τον εκσυγχρονισμό.
Η συντελεσθείσα ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και η, υπό
όρους ελάφρυνση του δημοσίου χρέους της χώρας, ενδέχεται να μην είναι επαρκής όρος
για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης που απαιτείται προκειμένου
να επιλυθούν τα βασικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και συγκεκριμένα η
ανεργία και η ανταγωνιστικότητα. Βασικός όρος για την επίλυση των προβλημάτων αυτών,
είναι η δραστική αύξηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα. Πολιτικές που συμβάλουν
καθοριστικά στην αύξηση των επενδύσεων είναι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης
(τραπεζικές πιστώσεις και δανειακά κεφάλαια) που σχετίζεται με την χαλάρωση των
δημοσιονομικών περιορισμών και την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης καθώς και την
κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Επιπλέον, τυχόν κοινωνικές εντάσεις που συνδέονται με την λιτότητα και άλλες πτυχές της
υλοποίησης και των νέων διευθετήσεων που επιβάλλονται σε σειρά ζητημάτων
οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα ενδεχομένως να δημιουργήσουν συνθήκες
πολιτικής αστάθειας και κατ’ επέκταση αβεβαιότητας στην οικονομία.
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Οποιαδήποτε μελλοντική επιδείνωση των οικονομικών ή και πολιτικών συνθηκών στην
χώρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και, συνεπώς, και στην εγχώρια οικονομική
δραστηριότητα.
Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν α) στην μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και της εγχώριας
κατανάλωσης β) στην επιβράδυνση ή/και αντιστροφή της οικονομικής μεγέθυνσης και γ)
στην μείωση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων για χρηματοδότηση της οικονομίας και
ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις, τις ταμειακές ροές, την
οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου.

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με αλλαγές στην μελλοντική
φορολογική, ασφαλιστική και εταιρική νομοθεσία
Το ελληνικό φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές με
την μορφή της επιβολής μεγαλύτερων επιβαρύνσεων προς τις Εταιρείες και τα φυσικά
πρόσωπα τα τελευταία έτη και, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα
εισάγει και στο μέλλον επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις φορολογικής, ασφαλιστικής ή/και
εταιρικής φύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν αρνητικές εξελίξεις στα δημόσια
έσοδα και οι οποίες είναι να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική
κατάσταση της Εταιρείας.

Λειτουργικοί κίνδυνοι
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο που σχετίζεται με την επιχειρηματική του
δραστηριότητα στον κλάδο της ψυχαγωγίας (εκμετάλλευση δικαιωμάτων για διανομή
ταινιών και videogames, εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών, λειτουργία
ψυχαγωγικών πάρκων)
Σημαντικό μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την εμπορική εκμετάλλευση
τίτλων (κινηματογραφικών ταινιών) βάσει α)συμβολαίων διανομής με οίκους του
εξωτερικού καθώς και β) προβολής ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες .
Η εμπορική απήχηση των προς εκμετάλλευση τίτλων εμπεριέχει αυξημένο κίνδυνο και
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες επί των οποίων ο Όμιλος δεν έχει έλεγχο όπως η
απήχηση των ταινιών στο ευρύ κοινό, οι δημοσιευόμενες κριτικές, η διαθεσιμότητα
εναλλακτικών μορφών ψυχαγωγίας, η πρόσβαση στους εν λόγω τίτλους μέσω
εναλλακτικών καναλιών (πχ μέσω του διαδικτύου), η έκταση της παράνομης αντιγραφής
και διανομής τίτλων, η επικαιρότητα (με την μορφή πρόσφατων ή επετείων ιστορικών
γεγονότων), η ηλικιακή σύνθεση του κοινού λόγω δημογραφικών εξελίξεων και οι γενικές
οικονομικές συνθήκες.
Επίσης ο Όμιλος διαθέτει στην αγορά videogames, κονσόλες και σχετικά αξεσουάρ μέσω
των συμβολαίων διανομής που έχει υπογράψει με εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες
έχουν αόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση διακοπής κάποιου από τα παραπάνω συμβόλαια
ενδέχεται να υπάρξει μέχρι κάποιου βαθμού αρνητική επίδραση στην χρηματοοικονομική
θέση και στην κερδοφορία του Ομίλου.
Τέλος μέρος των εσόδων του Ομίλου προέρχεται από την εκμετάλλευση ψυχαγωγικών
πάρκων, ένας κλάδος που αντιμετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται με γενικές οικονομικές
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συνθήκες, τα διαθέσιμα εισοδήματα των καταναλωτών, την ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσμού και τον ανταγωνισμό από διάφορες άλλες εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας,
καθώς και τις καιρικές συνθήκες στην Αττική καθότι το ψυχαγωγικό πάρκο έχει υπαίθριες
δραστηριότητες.

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο από ενδεχόμενη μη πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
του
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε μία σειρά κινδύνων, όπως ενδεικτικά φυσικές
καταστροφές, πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που ενδέχεται να επιφέρουν δυσχέρεια στις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ο Όμιλος έχει συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια που
καλύπτουν ανάλογους κινδύνους και τα οποία αφορούν στους καθιερωμένους και
γνωστούς κινδύνους της αγοράς και κατά πάγια πολιτική εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη
για την αξία των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων του σε ποσοστό
περίπου 70%.
Εάν επέλθει κάποιος κίνδυνος για τον οποίο είτε δεν υπάρχει ασφαλιστική διαθέσιμη
κάλυψη, είτε η ζημία υπερβαίνει το όριο ασφάλισης, ο Όμιλος ενδέχεται να απωλέσει
μέρος του κεφαλαίου που έχει επενδύσει συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσόδων
λόγω διακοπής εργασιών, καθώς και μελλοντικών εσόδων από τη διακοπείσα
δραστηριότητα ή την επένδυση. Η Εταιρεία παρά το ότι επικαιροποιεί τις ασφαλιζόμενες
αξίες και τους κινδύνους κάθε χρόνο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν στο
μέλλον ουσιώδεις ζημιές, το ύψος των οποίων να υπερβαίνει την ασφαλιστική κάλυψη και
οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στον παρόντα χρόνο. Επιπλέον, δεν
αποκλείεται στο μέλλον να παύσουν να είναι διαθέσιμες κάποιες καλύψεις, μερικά ή ολικά,
για ορισμένους εκ των κινδύνων κατά των οποίων η Εταιρεία είναι σήμερα ασφαλισμένη.
Στην έκταση που η ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρείας και του Ομίλου της δεν θα επαρκεί
να καλύψει τις ζημίες είτε από τη διακοπή δραστηριότητας ή και από την ολική ή μερική
καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή να αποκαταστήσει τα έξοδα που προκύπτουν από
τα εν λόγω γεγονότα, η δραστηριότητα της Εταιρείας και του Ομίλου, η οικονομική τους
θέση, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και οι προοπτικές τους ενδέχεται να
επηρεαστούν δυσμενώς.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε Κίνδυνο εξάρτησης από τα βασικά της στελέχη
Η διοίκηση της Εταιρείας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία
έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας και των συνθηκών της αγοράς
συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών
της.
Αν και η υποδομή της Εταιρείας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς
σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της, δεν μπορεί να υπάρξει
διαβεβαίωση ότι το ίδιο θα συμβεί στην περίπτωση πιθανής ταυτόχρονης απώλειας
κάποιων εκ των βασικών της στελεχών.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε Κίνδυνο εξάρτησης από τους μετόχους της
Οι Κύριοι Μέτοχοι δηλαδή οι εταιρείες DOSON INVESTMENTS COMPANY, STONEMAN
HOLDINGS LTD και CHARONIA HOLDINGS LTD έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν
σημαντικά τις αποφάσεις που αφορούν την Εταιρεία, όπως να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν
θέματα που υποβάλλονται στην Γ.Σ. των μετόχων της.
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Επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης και Ιωάννης Θ. Βαρδινογιάννης έχουν εγγυηθεί
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από δανειακές συμβάσεις. Επιπλέον, οι
Κύριοι Μέτοχοι συμμετέχουν σύμφωνα με το ποσοστό τους στις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου που αποφασίζει η Γ.Σ. της Εταιρείας λόγω των ζημιών των αποτελεσμάτων
χρήσης.
Η για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία των Κυρίων Μετόχων ή και των πιο πάνω εγγυητών να
καλύψουν την Εταιρεία και κατ’ επέκταση τον Όμιλο στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητά της.
Ωστόσο, η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν συντρέχει λόγος μη εκπλήρωσης των σχετικών
υποχρεώσεων.
Η δυνατότητα της Εταιρείας να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της θα εξαρτηθεί
από την δυνατότητα της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή
Όλα τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές που καταβάλλονται από την Εταιρεία
πραγματοποιούνται κατά την διακριτική ευχέρεια της Γ.Σ. των μετόχων της και εξαρτώνται
από την διαθεσιμότητα κερδών και αποθεματικών προς διανομή (μετά την πλήρωση των
σχετικών προβλέψεων του εταιρικού νόμου), την επάρκεια μετρητών και την τήρηση τυχόν
υποχρεώσεων από δανειακές και λοιπές συμβάσεις. Η παραγωγή κερδών και άλλων
αποθεματικών προς διανομή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η αποδοτικότητα
της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας, το χρηματοοικονομικό κόστος της, το
φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο της, τις ανάγκες ρευστότητας κλπ.
Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους μετόχους ότι θα
δύναται να καταβάλει μερίσματα ή άλλα προς διανομή ποσά σε κάθε χρήση.

2.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την παρούσα εισαγωγή κοινών μετοχών και με
την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας εξωγενών παραγόντων και κινδύνων της αγοράς και
του Χ.Α.

Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών είναι πιθανό να παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις
που σχετίζονται με εξωγενείς παράγοντες και κινδύνους της αγοράς. Οι χρηματιστηριακές
αγορές εμφανίζουν κατά καιρούς ακραία μεταβλητότητα όσον αφορά τις τιμές και τον όγκο
συναλλαγών των μετοχών. Επιπλέον, η τιμή της μετοχής διαπραγματεύεται μόνο στο Χ.Α.,
το οποίο έχει, γενικά, χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες αγορές κυρίως της
Ευρώπης και των ΗΠΑ. Οι μέτοχοι δεν είναι εξασφαλισμένοι όσον αφορά την εξέλιξη της
τιμής της μετοχής αλλά ούτε και όσον αφορά την ρευστότητα της αγοράς για τις μετοχές
τους.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα
οικονομικά αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρείας
και του Ομίλου.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο
παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει και μελλοντικά αντίστοιχες ή/και μεγαλύτερες
διακυμάνσεις λόγω παραγόντων που σχετίζονται με μεταβολές, ευνοϊκές ή μη, στην
επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά
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αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρείας ή/και του
Ομίλου.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις λόγω αποφάσεων των μετόχων ή της Διοίκησης της που
επηρεάζουν την προσφορά μετοχών της.
Τυχόν πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας ή τυχόν απόφαση της Διοίκησης
της για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά την
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η μείωση αυτή και η περιορισμένη ρευστότητα στην
αγορά για τις μετοχές της Εταιρείας θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την δυνατότητα των
μετόχων να τις πωλήσουν στην τιμή και τον χρόνο που οι ίδιοι επιθυμούν. Επιπλέον, σε
περίπτωση απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία (dilution). Το
ίδιο αποτέλεσμα πιθανόν να έχει και η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση που, όμως, οι μέτοχοι δεν
διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να συμμετάσχουν.
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1. Υπεύθυνα Πρόσωπα
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά την εισαγωγή 51.728.103 νέων κοινών ονομαστικών
μετοχών στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της Κύριας Αγοράς της
Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σημείωμα, (β) τους
Παράγοντες Κινδύνου, (γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και (δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου.
Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις που έχουν σχέση με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορούν να απευθύνονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, Μαρούσι
15125, τηλ. 2108092000 (κκ. Πέτρος Ρούμπης, Οικονομικός Διευθυντής και Ιωάννης
Σταματάκος, Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων ).
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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση
προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και η οποία αφορά στην Εταιρία, στον Όμιλο και στην παρούσα
εισαγωγή για διαπραγμάτευση νέων κοινών μετοχών οι οποίες προήλθαν από μετατροπή
μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου.
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 της Ελληνικά
Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών (http://www.helex.gr/el/web/guest/companyprospectus),
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
(http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104). Επίσης, το Ενημερωτικό
Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον
ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρίας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω, είναι οι κ.κ.:
• Απόστολος Βούλγαρης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός
Διευθυντής
• Πέτρος Ρούμπης, Οικονομικός Διευθυντής
• Νικόλαος Θεοφανόπουλος, Νομικός Σύμβουλος
Η διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρίας, οδός Πάρνωνος 3, Μαρούσι
15125, τηλ. 2108092000.
Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής και τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν εκ μέρους της
Εταιρίας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το
περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Η Εταιρία, τα μέλη του Δ.Σ. αυτής και τα φυσικά πρόσωπα από την πλευρά της Εταιρίας,
που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, είναι υπεύθυνοι για το
σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρία, τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
και συμφωνούν με το περιεχόμενο του προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό Ενημερωτικού
Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό
αυτό, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι
αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

3.2. Νόμιμοι Ελεγκτές – Φορολογικός Έλεγχος
3.2.1.Νόμιμοι Ελεγκτές
Η Εταιρεία ελέγχεται από τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για τις ετήσιες και
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 της
εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 διενήργησε την επισκόπηση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.- 30.06.2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκριθεί από το Δ.Σ. στην
συνεδρίαση του στις 27.09.2018.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 της
εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι οποίες έχουν
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκριθεί από
το Δ.Σ. στην συνεδρίαση του στις 30.04.2018 καθώς και από την Γ.Σ. της Εταιρείας στην
συνεδρίαση της 29.06.2018.
Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Δημήτρης Ντζανάτος με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11521 της
εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31.12.2016, οι οποίες έχουν
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και
εγκριθεί από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 27.04.2017 καθώς και από την Τ.Γ.Σ. της Εταιρείας
στην συνεδρίαση της 30.06.2017.
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Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΓΕΜΗ
12/7/2018

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

6/7/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΜΗ
1212572
843150

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
Ουδείς από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές έχει παραιτηθεί η ανακληθεί από την
άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες (α’ εξάμηνο 2018, χρήσεις 2017 και 2016) καθώς και
μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Γενική Συνέλευση της 29.06.2018 εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2018
– 31.12.2018 των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
την Εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127. Ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, η Γενική
Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε να
παραμείνει αυτή στα περσινά επίπεδα.
Η αμοιβή της Εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. για
τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 ανήλθε σε € 14.000
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Η αμοιβή της Εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. για
τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 ανήλθε σε € 14.000
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ενώ καταβλήθηκε και αμοιβή ποσού € 6.000 πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% για την διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με σκοπό την
χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
Ακολούθως παρατίθεται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των ελεγκτών
όπως αποτυπώνονται στην Έκθεση Επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή η οποία περιλαμβάνεται στην
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2018.
Έκθεση Επισκόπησης ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ”
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ της 30ης
Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και
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παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων,
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς
και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει
ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας
δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας
όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια
δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας
έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου
περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά το ποσό € 47,80 εκ. και ποσό € 21,20 εκ. αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται στην
ίδια σημείωση των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση
βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας ποσού € 44,10 εκ. και ποσού € 28,50 εκ. αντίστοιχα.
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία
ενδεχομένως εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα του Ομίλου και της
Εταιρίας να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. H επιτυχής ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης
των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της επάρκειας του κεφαλαίου
κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η Διοίκηση έχει
προβεί στον σχεδιασμό δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου
και της Εταιρείας και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία
έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Το
συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Γαρμπής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011
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Ο ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής αναφέρει ότι για την περίοδο
01.01 – 30.06.2018 «με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας
οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34».

Στην Έκθεση Επισκόπησης της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής
κ. Νίκος Γαρμπής επισημαίνει «ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό € 47,8 εκ. και € 21,2 εκ.
αντίστοιχα. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η
οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της
Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Η επιτυχής ολοκλήρωση
της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση της
επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας». Η διοίκηση του Ομίλου
έχει σχεδιάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων «για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του
θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί
υπόψη κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την
αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους"

(Οι ενέργειες της διοίκησης ως παραπάνω περιγράφονται στην ενότητα 4.1 σχετικά με την
επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης).

Ακολούθως παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των ορκωτών
ελεγκτών – λογιστών που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ελέγχου επί των ετήσιων
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2017 και 2016 :
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Για την χρήση 2017
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρία), οι οποίες
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση
της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών
αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 39.iv των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά το ποσό € 50,8 εκ. και € 38,9 εκ. αντίστοιχα,. Επιπλέον στην ίδια σημείωση
περιγράφεται το θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί μικρότερο από το ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι
παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρίας και του
Ομίλου να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Όπως αναφέρεται στην ίδια σημείωση, η
διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του,
προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρίας. Η γνώμη μας δεν
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τροποποιείται σε σχέση με τα θέμα αυτό.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι
σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη
διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα
αυτά. Εκτός από το θέμα που περιγράφεται στην παράγραφο της έκθεσης μας “Ουσιώδης
αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση δραστηριότητας”, έχουμε διαπιστώσει ότι τα
θέματα που περιγράφονται κατωτέρω είναι τα σημαντικότερα θέματα του ελέγχου που πρέπει
να γνωστοποιούνται στην έκθεσή μας.
Σημαντικότερο θέμα ελέγχου

Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικότερο
θέμα ελέγχου στον έλεγχό μας

Ανακτησιμότητα εμπορικών απαιτήσεων (εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Κατά την 31/12/2017, ο Όμιλος και η Εταιρία
έχουν αναγνωρίσει εμπορικές απαιτήσεις
ποσού € 15,2εκ. και € 6,9 εκ. έναντι των
οποίων
έχει
σχηματισθεί
σωρευμένη
πρόβλεψη απομείωσης ύψους € 4,8 εκ. και €
1,9 εκ. αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην
σημείωση 16 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Η διοίκηση για να εκτιμήσει το ποσό της
απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων της
Εταιρίας και του Ομίλου, αξιολογεί την
ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής
Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν
βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται
και
επισκοπώντας
την
ενηλικίωση των υπολοίπων των πελατών, το
πιστωτικό ιστορικό τους και την διευθέτηση
των
μεταγενέστερων
της
περιόδου
αναφοράς εισπράξεων.
Δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος
και του επιπέδου της κρίσης και των
εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν από την
διοίκηση, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρίας και του
Ομίλου σχετικά με τη φύση των ως άνω
απαιτήσεων
και
εκτιμήσεων
που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση της
ανακτησιμότητας αυτών, περιλαμβάνονται
στις σημειώσεις 5.15, 5.22 και 16 των
συνημμένων
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διαδικασίες:
 Την κατανόηση και την εξέταση των
διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου του
Ομίλου σχετικά με τη χορήγηση πιστώσεων
στους πελάτες
 Την εκτίμηση των παραδοχών και της
μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε από
την διοίκηση για τον προσδιορισμό της
ανακτησιμότητας
των
εμπορικών
απαιτήσεων ή του χαρακτηρισμού τους ως
επισφαλείς.
 Την εξέταση των απαντητικών επιστολών
του νομικού συμβούλου, για επισφαλείς
απαιτήσεις που χειρίστηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους και τον εντοπισμό
τυχόν
θεμάτων
που
υποδεικνύουν
υπόλοιπα από εμπορικές απαιτήσεις που
δεν είναι ανακτήσιμα στο μέλλον.
 Την εξέταση της ενηλικίωσης των
υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων στο
τέλος της χρήσης και τον εντοπισμό τυχόν
οφειλετών με οικονομική δυσχέρεια.
 Τον επαναυπολογισμό της απομείωσης των
εμπορικών
απαιτήσεων
λαμβάνοντας
υπόψη συγκεκριμένες παραμέτρους για
οφειλέτες όπως την ενηλικίωση υπολοίπων
και την επισκόπηση στοιχείων που
προέκυψαν από συζήτηση με τη διοίκηση.
 Την αξιολόγηση ανακτησιμότητας των
υπολοίπων συγκρίνοντας τα ποσά του
τέλους της χρήσης με μεταγενέστερες
εισπράξεις/τακτοποιήσεις.
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 Την αξιολόγηση της επάρκειας των
γνωστοποιήσεων της Εταιρίας και του
Ομίλου
στις
συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε σχέση
με το ανωτέρω θέμα.

Αξιολόγηση απομείωσης υπεραξίας (ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις) και επενδύσεων σε θυγατρικές (εταιρικές χρηματοικονομικές
καταστάσεις)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρία
έχει αναγνωρίσει επενδύσεις σε θυγατρικές
ποσού € 48,5 εκ. ενώ ο Όμιλος έχει
αναγνωρίσει υπεραξία ποσού € 15,2 εκ. όπως
αναφέρεται στις σημειώσεις 11.1 και 10 των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ, η
διοίκηση διενεργεί στη λήξη κάθε ετήσιας
περιόδου αναφοράς, ελέγχους απομείωσης
για την υπεραξία ενώ για τις επενδύσεις σε
θυγατρικές, διενεργεί ελέγχους απομείωσης
μόνον όποτε υφίστανται σχετικές ενδείξεις. Η
παραπάνω αξιολόγηση απαιτεί σημαντικό
βαθμό κρίσης.
Ο έλεγχος απομείωσης περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού κάθε
Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών
(ΜΔΤΡ) ως το υψηλότερο ποσό μεταξύ της
εύλογης αξίας μείον τα κόστη διάθεσης και
της αξίας λόγω χρήσης. Ο σχετικός
προσδιορισμός απαιτεί κρίση από τη διοίκηση
σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές
των ως άνω μονάδων (σχετίζονται με
μεταβλητές όπως ο ρυθμός ανάπτυξης των
εσόδων, οι κεφαλαιουχικές και λειτουργικές
δαπάνες και οι απαιτήσεις του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους) και
τα επιτόκια προεξόφλησης που εφαρμόζονται
στις προβολές των μελλοντικών ταμειακών
ροών.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες διαδικασίες:


Εξετάσαμε τις εκτιμήσεις της διοίκησης
αναφορικά με το κατά πόσον υφίστανται
ενδείξεις απομείωσης των εν λόγω μη
κυκλοφορούντων
στοιχείων
του
ενεργητικού.



Για τις ΜΔΤΡ για τις οποίες υπήρχαν
ενδείξεις απομείωσης, αξιολογήσαμε: (i)
την καταλληλόλητα των ακολουθούμενων
μεθόδων για τον προσδιορισμό της
ανακτήσιμης αξίας και (ii) το εύλογο των
βασικών παραδοχών και εκτιμήσεων των
μελλοντικών ταμειακών ροών.



Αξιολογήσαμε
την
αξιοπιστία
των
προβλέψεων της διοίκησης κατά την
κατάρτιση των επιχειρηματικών πλάνων,
τα οποία και αποτελούν τη βάση για τις
αποτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για
τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου
ποσού. Μεταξύ άλλων, συγκρίθηκαν και
αναλύθηκαν οι προγενέστερες εκτιμήσεις
/προβλέψεις με την πραγματική απόδοση
των ΜΔΤΡ.



Για τις ανωτέρω διαδικασίες και όπου
αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ζητήθηκε η
συμβολή ειδικού εμπειρογνώμονα της
Grant Thornton.



Αξιολογήσαμε
την
επάρκεια
των
γνωστοποιήσεων
στις
συνημμένες
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις,
σε
σχέση με το θέμα αυτό.

Δεδομένης της σημαντικότητας των εν λόγω
κονδυλίων και της χρήσης παραδοχών και
εκτιμήσεων της διοίκησης, θεωρούμε την
αξιολόγηση απομείωσης των επενδύσεων σε
θυγατρικές και της υπεραξίας, ως ένα εκ των
σημαντικότερων θεμάτων ελέγχου.
Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της
Εταιρίας σχετικά με την λογιστική πολιτική,
καθώς και τις παραδοχές και εκτιμήσεις που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση της
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απομείωσης των ως άνω στοιχείων του
ενεργητικού
περιλαμβάνονται
στις
σημειώσεις 5.2.i, 5.22 και 11.1 για τις
επενδύσεις
σε
θυγατρικές,
και
στις
σημειώσεις 5.5, 5.22 και 10 για την υπεραξία
των
χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
αντίστοιχα.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά
στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” στις Δηλώσεις των Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (και την
σχετική έκθεση επ’ αυτής) , αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν
καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο
αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον
έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που
έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις
άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου,
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας και του Ομίλου να
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα
θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και αν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους, ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρίας έχει την ευθύνη εποπτείας της
διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρίας και του Ομίλου.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.


Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και του Ομίλου.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα
της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία και ο Όμιλος να παύσουν να
λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των
γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.



Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την
χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την
καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρίας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί
με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς
όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την
ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε
τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου
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αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που
περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
1. Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται
στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
2. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α
και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
3. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
2.Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου
της Εταιρίας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) αριθ. 537/2014.
3.Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που
απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ.
537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.
4.Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την από
29/6/2007 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο
διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μία συνολική περίοδο 11 ετών με βάση τις κατ’
έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Νίκος Γαρμπής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011
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Ο ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής δηλώνει για την χρήση 2017 ότι
οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, την
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Έκθεση Ελέγχου της χρήσης 2017 ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Νίκος Γαρμπής
επισημαίνει ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και
της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
κατά το ποσό € 50,8 εκ. και € 38,9 εκ. αντίστοιχα, και επιπλέον ότι λόγω των
συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει
καταστεί μικρότερο από το ½ του Μετοχικού Κεφαλαίου και συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει
σημαντική αμφιβολία σχετικά με την δυνατότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να
συνεχίσουν την δραστηριότητα τους. Η διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει τη λήψη
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την ομαλή
συνέχιση των δραστηριοτήτων του, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη
σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν με
δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και της
Εταιρίας. Παράλληλα επισημαίνει ότι η γνώμη του δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο Όμιλος αναμένεται να
επιτευχθεί με:
-

Ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν
καταστεί βραχυπρόθεσμες
Μεταβίβαση εντός της χρήσης 2018 του κλάδου τηλεοπτικών παραγωγών.
Αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών
του Ομίλου,
Αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.
Κεφαλαιακή ενίσχυση από την ιδιοκτησία του Ομίλου όποτε αυτή απαιτηθεί, σε
συνέχεια αλλεπάλληλων κεφαλαιακών ενισχύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα
τελευταία έτη ή παροχών υψηλών εγγυήσεων προς πιστωτές του Ομίλου.
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Για την χρήση 2016
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου
2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στη σημείωση V.38.e των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το
θέμα ότι οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης των δραστηριοτήτων τους.
Επισημαίνουμε την ύπαρξη ορισμένων οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν
σε αμφισβήτηση αυτήν την αρχή. Οι ενδείξεις αφορούν την ύπαρξη σημαντικών
αρνητικών αποτελεσμάτων, αρνητικών λειτουργικών ροών και δεικτών, σημαντικού
ύψους υποχρεώσεων και αρνητικού κεφαλαίου κίνησης. Η περιγραφείσα κατάσταση
υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν
αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του
Ομίλου. Η διοίκηση, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της που αξιολογήθηκαν από την
πλευρά μας, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τη οικονομική συγκυρία,
μπορούν να αντιμετωπιστούν και ότι δεν τίθεται ζήτημα για τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί
υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που
συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
2. Στις σημειώσεις V.10 και V.38 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφονται οι παραδοχές της διοίκησης σχετικά με την αποτίμηση στοιχείων του
μακροπρόθεσμου ενεργητικού και το θέμα διαχείρισης κινδύνων. Επισημαίνουμε ότι
αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται μεταξύ άλλων στις προβλέψεις εξέλιξης της ελληνικής
οικονομίας που έγιναν από όργανα της ελληνικής δημοκρατίας και διεθνείς
οργανισμούς που εμπλέκονται με το πρόβλημα χρέους της χώρας. Με δεδομένες τις
αβεβαιότητες για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας επισημαίνουμε ότι τυχόν
σημαντική αρνητική απόκλιση στις προβλέψεις των πιο πάνω φορέων, θα μπορούσε
να επιδράσει αρνητικά στη βιωσιμότητα της εταιρείας και στην αξία στοιχείων του
μακροπρόθεσμου ενεργητικού της.
3. Στη σημείωση V.20 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το
θέμα ότι πραγματοποιήθηκε αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού του ομίλου ποσού
29,2 εκ. ευρώ και της εταιρείας ποσού 24,2 εκ. ευρώ που πληροί τους όρους
αποαναγνώρισης του ΔΛΠ 39 και είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των
αποτελεσμάτων της χρήσης ποσού 9 εκ. ευρώ για τον όμιλο και 7,3 εκ. ευρώ για την
εταιρεία αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται επίσης στη σημείωση V.40 των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στη χρήση 2017 έγινε αναδιάρθρωση μέρους του
δανεισμού του ομίλου ποσού 9 εκ. ευρώ και της εταιρείας ποσού 5,8 εκ. ευρώ και
βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιπλέον δανεισμός 51
εκ. ευρώ για το όμιλο και 34 εκ. ευρώ για την εταιρεία αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι
και αυτές οι αναδιαρθρώσεις πληρούν τα κριτήρια αποαναγνώρισης του ΔΛΠ 39 οι
σχετικές διαφορές αναμένεται να ωφελήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2017.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που
περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ
του Κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της παραγράφου
1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ντζανάτος Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

Ο ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Δημήτρης Ντζανάτος δηλώνει για την χρήση
2016 ότι οι εν λόγω εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου
2016, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Έκθεση Ελέγχου της χρήσης 2016 ορκωτός ελεγκτής – λογιστής κ. Δημήτρης Ντζανάτος
επισημαίνει ότι η ύπαρξη σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων, αρνητικών λειτουργικών
ροών και δεικτών, σημαντικού ύψους υποχρεώσεων και αρνητικού κεφαλαίου κίνησης
διαμορφώνουν μία κατάσταση η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες
θα μπορούσαν να προκαλέσουν αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διοίκηση, εκτιμά ότι τα προβλήματα αυτά
σχετίζονται με τη οικονομική συγκυρία, μπορούν να αντιμετωπιστούν και ότι δεν τίθεται
ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, προϋπόθεση η
οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής
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δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παράλληλα, επισημαίνει ότι στην
γνώμη του δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας
που αντιμετωπίζει ο Όμιλος αναμένεται να επιτευχθεί με:
-

Αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων
ΑΜΚ, όπως έγινε και στην διάρκεια των τελευταίων ετών (5 ΑΜΚ μεταξύ 20132017)

3.2.2. Φορολογικός Έλεγχος
Για τις χρήσεις 2011-2016, η Εταιρία και οι θυγατρικές της POWER MEDIA, ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΑΕ & ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ, έχουν ελεγχθεί
φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011 και την ΠΟΛ 1124/18/6/2015, όπως και η
θυγατρική ΒΜΛ για τις χρήσεις 2011-2014.
Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η σχηματισθείσα για τον όμιλο πρόβλεψη, η οποία
βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία, και η οποία ανέρχεται σωρευτικά στο ποσό των € 120 χιλ.
στις 31-12-2017, και στις € 420 χιλ. στις 30.06.2018 επαρκεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, για
την κάλυψη της ζημιάς που θα προκύψει από τυχόν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις
που ενδεχομένως προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο.

Ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας και θυγατρικών της
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ A.E.
ΒΜΛ ABEE
POWER MEDIA A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
AV THEATRICAL LIMITED
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
ODEON ENTERTAINMENT AE
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

2017
2010-2017
2010,2015-2017
2010,2017
2010,2017
2005-2017
2017
2010,2017
2017
2008-2017

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01- 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

3.3. Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
Οι ακόλουθες επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν
μεγέθη του Ομίλου, όπως αυτά προκύπτουν από :
-

-

τα οικονομικά

τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν ελεγχθεί
από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νίκο Γαρμπή με Α.Μ. ΣΟΕΛ
25011 της εταιρείας
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και
έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 30.04.2018 καθώς και από
την Τ.Γ.Σ. της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 29.06.2018 και
την δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01 –
30.06.2018 η οποία έχει συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν επισκοπηθεί από τον τακτικό
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ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νίκο Γαρμπή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 της εταιρείας
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην
συνεδρίαση της 27.09.2018.
Ο Όμιλος εντός του 2017, προχώρησε σε ανακατάταξη κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης
2016 προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της
παρουσιαζόμενης χρήσης 2017. Συγκεκριμένα οι ανακατατάξεις αυτές έχουν γίνει :
- μεταξύ των «λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και «μακροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο μακροπρόθεσμων
χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ποσό € 4,4 εκατ. και € 6,6 εκατ. για την Εταιρεία και τον
Όμιλο αντίστοιχα τα οποία το 2016 παρουσιάζονταν αναλυτικά στο κονδύλι «λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»),
- μεταξύ «προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων» και «βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο βραχυπρόθεσμων
χρηματοδοτικών υποχρεώσεων οι οποίες το 2016 παρουσιάζονταν στο κονδύλι
«προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις»,
- μεταξύ των «λοιπών απαιτήσεων και προμηθευτών» και «λοιπών υποχρεώσεων»
(αναταξινόμηση χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων) και
- μεταξύ «τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων» και «λοιπών υποχρεώσεων»
(αναταξινόμηση των υποχρεώσεων από λοιπούς φόρους πλην φόρο εισοδήματος από το
κονδύλι «τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» στο «λοιπές υποχρεώσεις»).
Επίσης, ο Όμιλος στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ά 6μηνου 2018 (01.01 –
30.06.2018), στα πλαίσια της επαναξιολόγησης των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης
απαιτήσεων καθώς και της επανεξέτασης του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, αναδιατύπωσε τις οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης
χρήσης 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8.
Συγκεκριμένα, με την επαναξιολόγηση των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης απαιτήσεων
προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης επιπλέον αναμενόμενων ζημιών ποσού € 3.520 χιλ.
Αντίστοιχα, η επίδραση από την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς απομείωσης της εν λόγω
υπεραξίας ποσού € 1.378 χιλ. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή προέκυψε μετά από
αλλαγή του συντελεστή ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές (από 3% σε 1,8%) που
χρησιμοποιήθηκε ως παραδοχή για τον υπολογισμό κατά τον έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας.

3.3.1.Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Καταστάσεων 2017/16
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα (σε χιλ. €)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος

ΟΜΙΛΟΣ
2017
42.567
8.663
47

2016
40.301
7.952

%
5,62%
8,94%
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Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

-9.454

-7.122

32,74%

Αποτελέσματα Προ Φόρων ,
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

-2.163

1.174

284,24%

Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρων

-11.564

-9.437

22,54%

361

-191

288,02%

-11.203

-9.629

16,35%

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης

-9.376

-9.865

-4,96%

Κατανέμονται σε
Μετόχους Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

-8.544
-832

-8.849
-1.016

0,00

0,00

Αποτελέσματα από διακοπείσες
δραστηριότητες προ φόρων
Αποτελέσματα προ φόρων

Μέρισμα ανά μετοχή σε €
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ
2017

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία

2016

%

120.087

139.034

-13,63%

40.435

39.314

2,85%

160.522

178.348

-10,00%

Ίδια κεφάλαια μετόχων μητρικής

8.889

5.485

62,06%

Δικαιώματα Μειοψηφίας

2.181

2.685

-18,77%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

11.070

8.170

35,50%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

54.660

45.228

20,85%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

94.792

124.950

-24,14%

Σύνολο Υποχρεώσεων

149.452

170.178

-12,18%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

160.522

178.348

-10,00%

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
48
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2017
-62

2016
-7.211

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες

-351

-1.599

181

9.388

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-232

576

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης χρήσης

1.833

2.065

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές
Δραστηριότητες

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και
έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018).

Απολογισμός Χρήσης 2017 (αναδιατυπωμένα στοιχεία) με συγκριτικά στοιχεία 2016
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο Όμιλος είχε αύξηση του τζίρου απόρροια της λειτουργίας
της νέας επένδυσης στο χώρο της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών, ενώ
παράλληλα η επίδραση της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων έχει επιδράσει
θετικά στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Επιπρόσθετα η εταιρία προχώρησε σε
σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της
καθαρής θέσης του ομίλου.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στη χρήση 2017 ανήλθε σε € 42,57 εκ. για τον όμιλο έναντι
ποσού € 40,30 εκ για την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου
προέρχεται από την δραστηριότητα της προβολής ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες
από τη θυγατρική Odeon Entertainment ΑΕ.
Το μικτό κέρδος στη χρήση 2017 ανήλθε σε € 8,7 εκ. για τον όμιλο έναντι ποσού € 7,9 εκ
της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τη συγκράτηση της
αύξησης του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών απόρροια
της λειτουργίας διευρυμένου σχήματος στον τομέα των κινηματογράφων και την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στην χρήση 2017 για τις συνεχιζόμενες
δραστηριότητες του ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 11,6 εκ έναντι ποσού ζημιών € 9,4
εκ της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα για τις διακοπείσες δραστηριότητες του ομίλου
τα αποτελέσματα προ φόρων στην χρήση του 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 361 χιλ.
έναντι ζημιών € 191 χιλ. της προηγούμενης χρήσης 2016.
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 31.12.2017 διαμορφώθηκε σε ζημία € 2,2 εκ. έναντι
κέρδους ποσού € 1,2 εκ την 31.12.2016. Καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ζημιογόνων
αποτελεσμάτων, υπερκαλύπτοντας τα οφέλη της απόδοσης του τομέα της προβολής
κινηματογραφικών ταινιών με τη λειτουργία της Odeon Entertainment AE, διαδραμάτισε το
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γεγονός ότι ο ‘Ομιλος προέβη εντός της χρήσης 2017 σε σχηματισμό πρόσθετης πρόβλεψης
για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 3.520 χιλ.
Ως επακόλουθο της ανωτέρω πρόσθετης πρόβλεψης είναι τα αποτελέσματα μετά από
φόρους του Ομίλου για τη χρήση 2017 να έχουν διαμορφωθεί σε ζημιές € 9,4 εκ έναντι
ποσού ζημιών € 9,9 εκ της προηγούμενης χρήσης.
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από € 139,0 εκ που
ήταν κατά την 31.12.2016 σε € 120,1 εκ την 31.12.2017. Η μείωση αυτή οφείλεται στις
αποσβέσεις των ενσώματων & ασώματων στοιχείων του ενεργητικού για τη χρήση 2017,
καθώς και στην μεταφορά κονδυλίων παγίων στοιχείων που αφορούσαν στη
δραστηριότητα των τηλεοπτικών παραγωγών στο κονδύλι «στοιχεία ενεργητικού από
διακοπτόμενες δραστηριότητες» στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αυξήθηκαν από € 39,3 εκ που ήταν
κατά την 31.12.2016 σε € 40,44 εκ την 31.12.2017. Η οριακή αυτή αύξηση οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη μεταφορά κονδυλίων από το μη κυκλοφορούν ενεργητικό προς το
κυκλοφορούν λόγω διακοπής της δραστηριότητας των τηλεοπτικών παραγωγών. Η αύξηση
αυτή θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη διενέργεια
πρόσθετων προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων του ομίλου συνολικού ποσού € 5,80 εκ
περίπου.
Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από € 8,2 εκ την 31.1.2016 σε € 11,07 εκ λόγω της ΑΜΚ € 12
εκ, η οποία έλαβε χώρα εντός της χρήσης 2017.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανήλθαν σε € 54,66 εκ έναντι €45,23 την
31.12.2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων συμβάσεων
αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός της χρήσης 2017 με τη μεταφορά
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις μακροπρόθεσμες.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 31.12.2017 ανήλθαν σε € 94,80 εκ έναντι €124,90 εκ
την 31.12.2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων συμβάσεων
αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός της χρήσης 2017 με τη μεταφορά
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις μακροπρόθεσμες καθώς και στην
αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν αρνητικές (-€
62χιλ) βελτιωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 7,21 εκ) λόγω της βελτίωσης
των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου εξαιρουμένων των πρόσθετων προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν αρνητικές (-€
0,35 εκ) μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 1,60 εκ) και αφορούσαν κυρίως
στην αγορά μηχανημάτων για τον τομέα των ψυχαγωγικών πάρκων.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν οριακά
θετικές € 0,18 εκ απόρροια της ΑΜΚ που διενεργήθηκε στη χρήση και τη διάθεσή της
κυρίως στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.
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3.3.2 Επιλεγμένα Στοιχεία Ενοποιημένων Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.06.2018

01.01-30.06.2017

19.345

20.526

-5,75%

4.683

4.498

4,11%

Κύκλος Εργασιών
Μικτό Κέρδος
Αποτελέσματα Προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

-

Αποτελέσματα Προ Φόρων ,
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες προ φόρων

2.680

-

243

-

Αποτελέσματα από διακοπείσες
δραστηριότητες προ φόρων

%

895 199,44%

688

-64,68%

6.118

-

3.539

72,87%

-

-

168

100,00%

Αποτελέσματα προ φόρων

-

6.118

-

3.707

65,04%

Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
μετά από φόρους

-

6.247

-

3.511

77,93%

-6.247

-3.530

76,97%

-5.785

-3.236

79,32%

-462

-294

51,97%

-

-

Κατανέμονται σε
Μετόχους Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Μέρισμα ανά μετοχή σε €
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στοιχεία Ισολογισμού (σε χιλ.€)

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2018

31.12.2017

%

116.374

120.087

-3,09%

30.800

40.435

-23,83%

147.174

160.522

-8,32%

5.017

8.889

Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια μετόχων μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

-317

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

4.700

-43,56%
2.181
114,53%
11.070 -57,54%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

63.877

54.660

16,86%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

78.597

94.792

-17,08%

Σύνολο Υποχρεώσεων

142.474

149.452

-4,67%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

147.174

160.522

-8,32%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-30.06.2018

01.01-30.06.2017

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές
Δραστηριότητες

-5.518

-3.484

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές
Δραστηριότητες

2.837

-142

Ταμειακές Ροές από
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

2.180

3.175

-501

-451

1.332

1.613

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσης

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017.

Απολογισμός Περιόδου 01.01-30.06-2018 με συγκριτικά στοιχεία Χρήσης 2017
(αναδιατυπωμένα στοιχεία) και α’ εξαμήνου 2017.
Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στο α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 19,34 εκ. για τον όμιλο
έναντι ποσού € 20,53 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Η μείωση αυτή προέρχεται
από την δραστηριότητα της προβολής ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες από τη
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θυγατρική Odeon Entertainment ΑΕ λόγω των περιορισμένων εμπορικών ταινιών σε σχέση
με το αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο.
Το μικτό κέρδος στο α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε € 4,7 εκ για τον όμιλο έναντι ποσού €
4,5 εκ την 30.06.2017. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τη μείωση του κόστους πωληθέντων
στο τομέα των κινηματογραφικών αιθουσών.
Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε
ζημιές € 6,1 εκ έναντι ποσού ζημιών € 3,7 εκ την 30.06.2017.Η επιβάρυνση αυτή οφείλεται
στις αποσβέσεις ποσού € 1,4 εκ περίπου που διενεργήθηκαν κατά το ‘α 6μηνο 2018, καθώς
και στην επιβάρυνση από χρηματοοικονομικά έξοδα (ποσού € 1εκ περίπου) σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά την οποία για κάποιες από τις δανειακές συμβάσεις
είχε χορηγηθεί περίοδος χάριτος ως προς τους τόκους στα πλαίσια της διαδικασίας
αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 30.06.2018 διαμορφώθηκαν σε κέρδος € 243 χιλ.
έναντι κέρδους ποσού € 688 χιλ. την 30.06.2017. Η μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2017 οφείλεται στη μείωση του τζίρου στον τομέα Εκμετάλλευση
Δικαιωμάτων Ταινιών & Διαδικτυακών παιχνιδιών και στη μείωση του τζίρου από τον τομέα
της Εμπορίας Γραφικής Ύλης & αναλώσιμων γραφείου.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν
σε ζημιές € 6,2 εκ έναντι ποσού ζημιών € 3,5 εκ την 30.06.2017. Η εν λόγω μεταβολή
τεκμηριώνεται όπως ανωτέρω για τα αποτελέσματα προ φόρων.
Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από € 120,1 εκ που
ήταν κατά την 31.12.2017 σε € 116,4 εκ την 30.06.2018. Η μείωση αυτή οφείλεται στις
αποσβέσεις ενσώματων & άυλων στοιχείων ενεργητικού που έγιναν κατά το α’ 6μηνο 2018,
καθώς και στην πώληση επενδυτικών οικοπέδων της μητρικής εταιρείας.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου μειώθηκαν από € 40,4 εκ που ήταν
κατά την 31.12.2017 σε € 30,8 εκ την 30.06.2018. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πώληση
της Θυγατρικής εταιρείας ON PRODUCTION η οποία δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση
της 30.06.2018, ενώ στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 τα στοιχεία
του ενεργητικού της απεικονίζονταν στο κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου,
διακεκριμένα στο κονδύλι «στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες».

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν από € 11,0 εκ την 31.12.2017 σε € 4,7 εκ την 30.06.2018 λόγω
των αρνητικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2018.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30.06.2018 ανήλθαν σε € 63,9 εκ έναντι € 54,6 της
31.12.2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέου μακροπρόθεσμου
δανείου ύψους € 9,3 εκ περίπου με το οποίο αναδιαρθρώνονται υφιστάμενα δάνεια του
ομίλου.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την 30.06.2018 ανήλθαν σε € 78,6 εκ έναντι € 94,8 της
31.12.2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύναψη νέων συμβάσεων
αναδιάρθρωσης τραπεζικών υποχρεώσεων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 με τη
μεταφορά βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις μακροπρόθεσμες καθώς και
στην πώληση της Θυγατρικής εταιρείας ON PRODUCTION η οποία δεν περιλαμβάνεται στην
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ενοποίηση της 30.06.2018, ενώ στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017
τα στοιχεία των υποχρεώσεών της απεικονίζονταν διακεκριμένα στο κονδύλι «υποχρεώσεις
από διακοπτόμενες δραστηριότητες».
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018 ήταν
αρνητικές (-€ 5,5 εκ) και σε σχέση με την 30.06.2017 (-€ 3,5 εκ) επιδεινούμενες λόγω της
μείωσης της απόδοσης του κλάδου της διανομής κινηματογραφικών ταινιών και
videogames.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018 ήταν
θετικές κατά € 2,8 εκ ενώ την 30.06.2017 αρνητικές κατά € 142 χιλ.. Το θετικό πρόσημο
οφείλεται κατά βάση στην είσπραξη απαιτήσεων από την πώληση της συμμετοχής στον
κλάδο των τηλεοπτικών παραγωγών.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο 2018 ήταν
θετικές € 2,18 εκ. όπως και την 30.06.2017 που ήταν € 3,18 εκ. Ο Όμιλος ενίσχυσε το
κεφαλαίο κίνησης αξιοποιώντας τα περιθώρια στις γραμμές βραχυπρόθεσμης
χρηματοδότησης.

3.3.3 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, ο Όμιλος παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες
Μέτρησης της Απόδοσης «Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines
on Alternative Performance Measures της 5/10/2015) εκτός Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις
του.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κατωτέρω οι δείκτες «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)» και «Περιθώριο ΕΒΙTDA», οι
οποίοι αποσκοπούν στην απεικόνιση της κερδοφορίας αλλά και της εκτίμησης της
δυνατότητας του Ομίλου να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες «Περιθώριο Μικτού Κέρδους» και «Περιθώριο
Καθαρού Κέρδους» προκειμένου να απεικονίσουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας
του Ομίλου.
Επιπλέον, παρουσιάζεται ο δείκτης «Γενικής Ρευστότητας», ο οποίος αποσκοπεί στην
παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των
ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
Τέλος, παρουσιάζεται ο δείκτης «Ξένα / Ίδια Κεφάλαια», ο οποίος αποσκοπεί στην
παρακολούθηση της μόχλευσης (βαθμός εξάρτησης από ξένα κεφάλαια) του Ομίλου μέσω
της σχέσης μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα, αναφορά γίνεται στα «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» (EBITDA) τα οποία υπολογίζονται εάν στο κονδύλι
«Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων»
προσθέσουμε το σύνολο των αποσβέσεων της περιόδου, το οποίο απεικονίζεται στην
κατάσταση των ταμειακών ροών .
Ο δεύτερος Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης είναι το «Περιθώριο μικτού
Κέρδους» το οποίο υπολογίζεται ως ο λόγος των Μικτών Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών
της χρήσης.
Ο τρίτος Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης είναι το «Περιθώριο EBITDA» το οποίο
υπολογίζεται ως ο λόγος του EBITDA (Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ) προς τον Κύκλο Εργασιών της χρήσης.
54

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
Ο τέταρτος Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης είναι το «Περιθώριο Καθαρού
Κέρδους» το οποίο υπολογίζεται ως ο λόγος των Κερδών προ Φόρων προς τον Κύκλο
Εργασιών της χρήσης.
Ο πέμπτος Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης είναι ο «Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας» ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του τέλους χρήσης.
Ο έκτος Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης είναι ο «Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια»
ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος των συνολικών υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια του
τέλους χρήσης.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.,
καθώς και άλλους ιστορικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης για τον Όμιλο
για το α΄ εξάμηνο 2018 καθώς και για τις χρήσεις 2017 και 2016 :
Εναλλακτικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Μέτρησης
01.0130.06.2018
Αποτελέσματα Προ Φόρων , Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (χιλ. €)
Περιθώριο Μικτού κέρδους
(Μικτά Κέρδη / Κύκλος εργασιών)

Περιθώριο ΕBITDA
(EBITDA / Κύκλος Εργασιών)

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
(Κέρδη Προ Φόρων / Κύκλος Εργασιών)

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
(Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις)

Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια
(Συνολικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια)

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

243

-2.163

1.174

24,21%

20,35%

19,73%

1,26%

-5,08%

2,91%

-31,63%

-27,17%

-23,42%

39,19%

42,66%

31,46%

30,31

13,50

20,83

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017,
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και
έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία. Τα στοιχεία της χρήσης 2016
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής
δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018).
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3.4. Πληροφορίες για την εταιρεία
3.4.1. Γενικά – Θεσμικό Πλαίσιο
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 S.A.» (ΦΕΚ
3551/10.09.1982).
Αρχική έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων. Σημερινή έδρα της Εταιρίας είναι ο
Δήμος Αμαρουσίου (Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι), 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 Εταιρεία συστάθηκε στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και
συγκεκριμένα τον κ.ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Εταιρία διέπεται
επίσης από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς είναι εισηγμένη εταιρία, από
τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού
και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά
στις διατάξεις του Κανονισμού Χ.Α., των νόμων 3016/2002, 3401/2005, 3371/2005,
3556/2007, 4443/2016, και 4449/2017, όπως ισχύουν, καθώς και την εν γένει εμπορική και
εταιρική νομοθεσία.

3.4.2. Ιστορικό
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, ενώ με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018 η
διάρκεια της παρατάθηκε έως 31.12.2050. Ο αριθμός ΓΕ.Μ.Η. είναι 353601000 και ο
κωδικός LEI 213800QFUT9HM23TCH84.
Επιπλέον, εφόσον η Εταιρεία, όπως προκύπτει από τον σκοπό της, δραστηριοποιείται στο
χώρο της εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων, υπόκειται στις προβλέψεις του Ν2121/1993, όπως ισχύει, περί προστασίας
της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ακόμα, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της για
την αναπαραγωγή και εμπορία κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών στο Video,
συνάπτει συμβάσεις διανομής με οίκους του εξωτερικού, είτε με την μορφή της
αποκλειστικής αντιπροσωπείας για περιορισμένη χρονική διάρκεια (ένα ή δύο έτη) για το
σύνολο των έργων που οι οίκοι αυτοί εκμεταλλεύονται και που ανανεώνονται κατά το
πλείστον κατά τη λήξη τους για ίδιο χρονικό διάστημα είτε συμβάσεις διανομής με
ανεξάρτητους οίκους παραγωγής ταινιών για συγκεκριμένες ταινίες και συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε με δεκαπέντε έτη), με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά το
δικαίωμα αναπαραγωγής τους και διανομής τους σε DVD και το δικαίωμα μετάφρασης και
υποτιτλισμού στα Ελληνικά (άδειες εκμετάλλευσης / εκχώρηση εξουσιών του
Ν.2121/1993).
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1982 και ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τις
μεγάλες εταιρίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για αντιπροσώπευσή τους στην
Ελλάδα και στην Κύπρο.
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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.λπ..
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, η 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.
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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 αναπαραγωγής
DVDs ενώ την ίδια χρονιά προέβη στην σύσταση της 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 νοτιοαφρικανική Ster Cinemas, η οποία εκπροσωπείται από ένα
και μοναδικό πολυκινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη. Η Ster Cinemas στην Ελλάδα είναι
πλέον μία αμιγώς Ελληνική εταιρία. Την ίδια χρονιά εξαγοράζεται η εταιρεία Europlex από
την Ster Cinemas. 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
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6.720.000 Ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 1.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπέρ 26
ειδικών επενδυτών.
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, διαδικτυακού 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.
Τον Ιούνιο 2011 η εταιρία στα πλαίσια της προσπάθειας επέκτασης των δραστηριοτήτων
της στο χώρο της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, καθώς και στον χώρο των online &
offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών, προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
για την συμμετοχή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ, στο μετοχικό κεφάλαιο, κατά
ποσοστό 50%, της εταιρίας INTERNATIONAL GAMING AND ENTERΝTAINMENT, με διακριτικό
τίτλο IGE Α.Ε, στην οποία η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ κατείχε το 100%. Η εισαγωγή της εταιρίας στη
νέα, έγινε μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με παραίτηση της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ. Η
IGE θα δραστηριοποιούνταν στον τομέα του entertainment και των ψυχαγωγικών
παιχνιδιών, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην συγκεκριμένη αγορά
στην Ελλάδα, εστιάζοντας και στις αγορές εκτός Ελλάδος (Βαλκάνια, Τουρκία και Μ.
Ανατολή).
Τον Οκτώβριο του 2012 η εταιρεία εξαγόρασε και το υπόλοιπο 50% της εν λόγω
θυγατρικής εταιρείας που κατείχε μέχρι τότε η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενισχύοντας με αυτόν τον
τρόπο την επένδυσή της στον χώρο των online & offline ψυχαγωγικών παιχνιδιών.
Η εταιρεία τον Οκτώβριο του 2015 προέβη στη εξαγορά του 51% των μετοχών και ψήφων
της εταιρείας « ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΙΔΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ - ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» έναντι συνολικού
τιμήματος 350.000€. Με την συγκεκριμένη ενέργεια, η εταιρεία θα επεκτείνει τις
δραστηριότητές της σε έναν νέο τομέα, της εμπορίας γραφικών υλών και ειδών
μηχανογράφησης.
Τον Μάιο 2016 η εταιρία προχώρησε στην επίτευξη μιας στρατηγικής συμμαχίας,
αναφορικά με τη
σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ODEON
ENTERTAINMENT MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ODEON ENTERTAINMENT A.E.».
Στην εν λόγω εταιρεία συμμετείχαν αφενός η θυγατρική της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΉΧΟΥ &
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» εταιρεία με την επωνυμία «STER CINEMAS AE» και αφ’ ετέρου οι τρεις
εταιρείες: «ODEON CINEMAS AE», «ODEON AE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ» και «CRETA CINEMAS ΑΕ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται στο ποσό
των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (€ 24.000) Ευρώ, με σκοπό την εκμετάλλευση των
κινηματογραφικών αιθουσών και συμμετοχή 50% για κάθε μέρος. Η νέα εταιρεία αποτελεί
βάσει του ΔΛΠ 27, θυγατρική της εταιρείας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΉΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» και θα
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αυτής, με τη μέθοδο της
ολικής ενοποίησης.
Η εταιρία τον Σεπτέμβριο 2017 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) στη
θυγατρική εταιρία «Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Α.Ε», ενώ τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους
απέκτησε και το εναπομείναν ποσοστό μειοψηφίας της εταιρίας κατέχοντας πλέον το 100%
των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.
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Η εταιρία τον Απρίλιο του 2018 προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού μεταβίβασης
του ποσοστού συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρία “ON PRODUCTIONS A.E.” σύμφωνα
με την από 22/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας.
Η εταιρία τον Ιούλιο 2018 προέβη και σε εμπορική συμφωνία με την ODEON AE, με
αντικείμενο τη συνεκμετάλλευση, σε ποσοστό 50%, δικαιωμάτων κινηματογραφικών
ταινιών σε όλα τα μέσα (κινηματογράφος, ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, Video,
Video on demand κ.λπ.). Με αυτήν την εμπορική συνεργασία η εταιρία επανέρχεται
δυναμικά στην αγορά της εκμετάλλευσης και διανομής ταινιών για την Ελλάδα και την
Κύπρο. Η συγκεκριμένη συμφωνία πραγματοποιήθηκε σε επέκταση της επιχειρηματικής
συνεργασίας του Ομίλου της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ με τις επιχειρήσεις της ODEON
στον χώρο των Πολυκινηματογράφων.

3.5. Επισκόπηση της επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας
3.5.1. Κυριότερες Δραστηριότητες – Αγορές
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχαγωγίας σε ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών που περιλαμβάνει κινηματογράφο, video, τηλεόραση και πάρκα ψυχαγωγίας,
με κυριότερες δραστηριότητες από πλευράς εσόδων για την χρήση 2017 και την περίοδο
01.01-.30.06.2018 τους τομείς
Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών & Διανομή
VideoGames, Κινηματογραφικές Αίθουσες, Εμπορία Γραφικής Ύλης & αναλωσίμων
γραφείου και Ψυχαγωγικά Πάρκα.
Ο Όμιλος είναι επίσημος και μοναδικός διανομέας στην Ελλάδα για σημαντικές εταιρίες
στον χώρο του Gaming και της Τεχνολογίας, όπως: Activision-Blizzard, Bethesda, Sony,
SteelSeries, 4gamers, Telltale Games, 505 Games, Sold Out, Big Ben, ενώ παράλληλα είναι
και επίσημος διανομέας της Microsoft. Επιπρόσθετα συνεργάζεται με ανεξάρτητους οίκους
του εξωτερικού για τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται σε επτά κύριους τομείς δραστηριότητας μέσω μίας σειράς
θυγατρικών εταιρειών :
- 1. Οικιακή Ψυχαγωγία
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη διανομή ταινιών στο Video, στη διανομή Video Games
καθώς και στην κινηματογραφική και τηλεοπτική διανομή με τις εξής εταιρίες :


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.



ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΕΙΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ



ROGUE ΕΠΕ

- 2. Κινηματογράφος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην λειτουργία κινηματογραφικών αιθουσών με τις εξής
εταιρίες:


STER CINEMAS Α.Ε.



ODEON ENTERTAINMENT A.E.

-

3. Επεξεργασία ήχου και μουσικές παραγωγές
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ήχου και στις μουσικές παραγωγές με την
εξής εταιρία.
 POWER MUSIC PRODUCTIONS Α.Ε
- 4. Ψυχαγωγικά Πάρκα
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στα ψυχαγωγικά πάρκα με την εταιρία:


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. (Allou Fun Park)

- 5. Βιομηχανική παραγωγή δίσκων DVD
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή δίσκων DVD με την εταιρία:


ΒΜΛ Α.Β.Ε.Ε.

- 6. Εμπορία Γραφικής ύλης & αναλωσίμων γραφείου
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εμπορία χάρτου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων
γραφείου με την εταιρία:


ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ

- 7. Τηλεοπτικές παραγωγές
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις τηλεοπτικές παραγωγές με τις εξής εταιρείες:


ON PRODUCTIONS A.E. , ON NOIR AE

Επισημαίνεται, ότι πρόκειται για διακοπείσα δραστηριότητα από τις 26-4-2018
δεδομένου ότι η Εταιρεία μεταβίβασε την συμμετοχή της στην θυγατρική εταιρεία ON
PRODUCTIONS A.E.
Η κατανομή των πωλήσεων ανά τομέα έχει ως εξής :

Πωλήσεις ανά Τομέα σε χιλ. €
Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών &
Διανομή VideoGames

2017
14.850,5

34,89%

Κινηματογραφικές Αίθουσες
Τηλεοπτικές Παραγωγές
Εμπορία Γραφικής Ύλης & αναλωσίμων
γραφείου

14.766,3
0,0
7.245,7

34,69%
0,00%
17,02%

Επεξεργασίες Ήχου
Αναπαραγωγή DVDs
Ψυχαγωγικά Πάρκα
Σύνολο Πωλήσεων

1.061,9
2,49%
0,0
0,00%
4.642,6
10,91%
42.567,0 100,00%

2016
17.888,1
44,39%
8.730,8
0,0
7.746,5

21,66%
0,00%
19,22%

779,3
1,93%
0,2
0,00%
5.156,3
12,79%
40.301,2 100,00%

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Πωλήσεις ανά Τομέα σε χιλ. €
Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών &
Διανομή VideoGames

01.01-30.06.2018
5.644,2
29,18%

Κινηματογραφικές Αίθουσες
Τηλεοπτικές Παραγωγές

7.283,1
0,0
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37,65%
0,00%

01.01-30.06.2017
5.708,1
27,81%
8.228,2
0,0

40,09%
0,00%
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Εμπορία Γραφικής Ύλης & αναλωσίμων
γραφείου

3.511,1

Επεξεργασίες Ήχου
Αναπαραγωγή DVDs
Ψυχαγωγικά Πάρκα
Σύνολο Πωλήσεων

18,15%

559,4
2,89%
0,0
0,00%
2.347,0
12,13%
19.344,8 100,00%

3.703,2

18,04%

462,6
2,25%
0,0
0,00%
2.423,9
11,81%
20.526,0 100,00%

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01- 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, η δε γεωγραφική κατανομή των
πωλήσεων έχει ως εξής :

Περιοχές
Ελλάδα
ΕΕ
Τρίτες Χώρες
Σύνολο Πωλήσεων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΖΙΡΟΥ
01.01.-30.06.2018
%
2017
%
15.950,80
82,46% 34.459,40 80,95%
3.394,00
17,54%
7.843,30 18,43%
0
0,00%
264,30
0,62%

2016
30.882,70
9.006,80
411,80

%
76,63%
22,35%
1,02%

19.344,80 100,00% 42.567,00 100,00% 40.301,30 100,00%

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

3.5.2 Επενδύσεις
Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την διάρκεια των χρήσεων 2017 και
2016 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα :

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σε χιλ. €
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Α. Ενσώματα Πάγια
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια-Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα-Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α)
B. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα Ταινιών
Λογισμικά Προγράμματα
Υπεραξία
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων (B)
Σύνολο (Α+Β)

2017

2016

0
0
426,98
7,74
97,17
531,89

0
805,48
39,01
0
125,05
969,54

0
805,48
465,99
7,74
222,22
1501,43

28,12
9,26
0
37,38
569,27

204,93
425,01
0
629,94
1599,48

233,05
434,27
0
667,32
2168,75

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

62

Σύνολο

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
ΧΡΗΣΗ 2017
Κατά τη χρήση 2017, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού
ποσού € 569,27χιλ. το οποίο αναλύεται ως εξής:
• Ποσό € 426,98χιλ. αφορούσε κυρίως σε επενδύσεις του ομίλου της Εταιρείας σε
μηχανήματα/ παιχνίδια στο ψυχαγωγικό πάρκο.
• Ποσό € 97,17χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις για servers και
γενικότερα.

ηλεκτρονικό εξοπλισμό

• Ποσό € 28,12 χιλ. αφορούσε στην αγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης κινηματογραφικών
τίτλων και ειδικότερα στην αγορά ταινιών από το εξωτερικό & εσωτερικό για διανομή στις
κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεοπτικά κανάλια, video κτλ.
ΧΡΗΣΗ 2016
Κατά τη χρήση 2016, ο Όμιλος της Audio Visual πραγματοποίησε επενδύσεις συνολικού
ποσού € 1.599,48 χιλ. το οποίο αναλύεται ως εξής:
• Ποσό € 805,48 χιλ. αφορούσε κυρίως επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
ειδικότερα, σε προσθήκες, βελτιώσεις και διαμορφώσεις χώρων & εγκαταστάσεων στους
πολυκινηματογράφους της θυγατρικής εταιρίας STER CINEMAS καθώς και στην θυγατρική
εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. οι οποίες ξεκίνησαν κατά την προηγούμενη
χρήση 2015 και ολοκληρώθηκαν στη χρήση 2016.
• Ποσό € 39,01 χιλ. αφορούσε κυρίως σε επενδύσεις του ομίλου της Εταιρείας σε
μηχανήματα/ παιχνίδια στο ψυχαγωγικό πάρκο.
• Ποσό € 125,05 χιλ. αφορούσε σε επενδύσεις για servers και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
γενικότερα.
• Ποσό € 204,93 χιλ. αφορούσε στην αγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
κινηματογραφικών τίτλων και ειδικότερα στην αγορά ταινιών από το εξωτερικό &
εσωτερικό για διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες, τηλεοπτικά κανάλια, video κτλ.
• Ποσό € 425,01 χιλ. αφορούσε αγορά και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού εμπορικής
και οικονομικής διαχείρισης για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01.30.06.2018 παρατίθενται ακολούθως :

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σε χιλ. €
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Α. Ενσώματα Πάγια
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια-Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα-Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α)
B. Ασώματες Ακινητοποιήσεις

01.01-30.06.2018

75,00
54,05
129,05
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Δικαιώματα Ταινιών
Διαδικτυακή Ανάπτυξη Εφαρμογής
VideoGame
Λογισμικά Προγράμματα
Υπεραξία
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων (B)
Σύνολο (Α+Β)

154,77
2,40
157,17
286,22

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Κατά την περίοδο 01.01.-30.06.2018 ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις μικρού ύψους
κυρίως στην ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής videogame και την αγορά εξοπλισμού και
μηχανημάτων για το ψυχαγωγικό πάρκο.
Οι δε επενδύσεις σε Συμμετοχές της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 είχαν ως εξής :

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σε χιλ. €
2017
2016 Σύνολο
Α.ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
5.002,26
0 5.002,26
ODEON ENTERTAINMENT A.E.
0
12
12,00
Β.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
NTIONIK AEBE
740,67
0
740,67
ΣΥΝΟΛΟ
5.742,93 12,00 5.754,93
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος εντός της χρήσης 2016 ίδρυσε από κοινού 50-50 με τον όμιλο της
Odeon τη θυγατρική εταιρεία Odeon Entertainment AE συνεισφέροντας την αναλογία του
στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήτοι €12 χιλ.
Ο Όμιλος κατά την περίοδο 01.01 – 30.06.2018 δεν έκανε καμία επένδυση σε συμμετοχές.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την
υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.

3.6. Σημαντικές Συμβάσεις – Σήματα – Άδειες
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικές συμβάσεις στις οποίες ο Όμιλος
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, καμία εταιρεία του Ομίλου, δεν έχει εξάρτηση από
βιομηχανικές, εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η
ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία
του, πλην αυτών που περιγράφονται ακολούθως στην παρούσα ενότητα 3.6.
Επιπλέον, ο Όμιλος για τα δύο προηγούμενα έτη καθώς και κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις εκτός από τις συμβάσεις
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που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και αυτών που
περιγράφονται ακολούθως στην παρούσα ενότητα 3.6.

3.6.1. Σημαντικές Συμβάσεις
Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν υπογράψει τις παρακάτω χρηματοοικονομικές
συμβάσεις στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων του
ομίλου οι οποίες στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2018 ενσωματώθηκαν
στο κονδύλι «μακροπρόθεσμες δανειακές υπορεώσεις» :
Α/Α

Ημερομηνία
Σύμβασης

Είδος
Σύμβασης/Δανείου

Διάρκεια-ΛήξηΚατάσταση

Ποσό σε χιλ. €

Αντισυμβαλλόμενο
ς

1 5/6/2018

Τοκοχρεολυτικό

Ρύθμιση μέχρι 2032

9.453,18 Εθνική Τράπεζα

2 20/12/2016

Χρεολυτικό

Ρύθμιση μέχρι 2030

5.902,25 Τράπεζα Πειραιώς

3 20/12/2016

Χρεολυτικό

Ρύθμιση μέχρι 2030

5.095,11 Τράπεζα Πειραιώς

4 20/12/2016

Χρεολυτικό

Ρύθμιση μέχρι 2030

11.645,25 Τράπεζα Πειραιώς

5 20/12/2017

Σύμβαση
Χρηματοδοτικής
μίσθωσης (Sa l e &
l ea s e ba ck).
Αποπληρούμενο με
προοδευτικά
αυξανόμενες πληρωμές
μισθωμάτων. Ακίνητο
Παλλήνης
Ρύθμιση μέχρι 2032

6 30/3/2017

Τοκοχρεολυτικό

Ρύθμιση μέχρι 2031

Τράπεζα Πειραιώς και
εταιρεία Lea s i ng της
4.880,52 πρώην CPB.
Συνεταιριστική Τράπεζα
5.524,78 Χανίων

7 28/6/2017

Χρεολυτικό

Αποπληρωμή 2032

3.795,78 Εθνική Τράπεζα

8 22/12/2017

Τοκοχρεολυτικό

Αποπληρωμή 2020

420,00 Εθνική Τράπεζα

9 30/6/2017

Χρεολυτικό

Αποπληρωμή 2022

350,00 Τράπεζα Χανίων

10 20/12/2016

Χρεολυτικό

Αποπληρωμή 2030

3.141,70 Τράπεζα Πειραιώς

11 Πανελλήνια 2008

Διάφορες συμβάσεις
Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης,
Αποπληρούμενο με
προοδευτικά
αυξανόμενες πληρωμές
μισθωμάτων.(Μηχανήμ
ατα / Παιχνίδια στο
πάρκο)
Ρύθμιση μέχρι 2030

12 30/3/2017

Τοκοχρεολυτικό

13 1/5/2015

Σύμβαση
Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης (ψηφιακές
μηχανές)

Εξόφληση 2030

Χρεολυτικό

Ρύθμιση 12/2016
αποπληρωμή 2030

Πειραιώς – 2006,

14 1/12/2006 & 12/2016

Αποπληρωμή 2031

Τράπεζα Πειραιώς και
Εταιρεία Lea s i ng της
Πρώην Πανελλήνιας
850,28 Τράπεζας

Εγγυητής
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Αναστασία, και
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Αναστασία, και
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Αναστασία, και
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης

Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης,
DOSON INVESTMENTS
COMPANY
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ &
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ,
Νικόλαος& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης

Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης,
DOSON INVESTMENTSS
COMPANY

Συνεταιριστική Τράπεζα Νικόλαος.& Ιωάννης
1.532,88 Χανίων
Βαρδινογιάννης

1.425,04 Τράπεζα Πειραιώς

Νικόλαος & Ιωάννης
Βαρδινογιάννης,
Εταιρεία

1.474,94 Τράπεζα Πειραιώς

Αναστασία, και
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Αναστασία, και
Νικόλαος.& Ιωάννης
Βαρδινογιάννης

15 20/12/2016

Χρεολυτικό

Αποπληρωμή 2030

6.154,30 Τράπεζα Πειραιώς

16 30/3/2017

Τοκοχρεολυτικό

Αποπληρωμή 2031

Συνεταιριστική Τράπεζα Νικόλαος.& Ιωάννης
1.584,31 Χανίων
Βαρδινογιάννης

17 1489/1988

Χρεολυτικό

Αποπληρωμή 2032

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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260,55 Εθνική Τράπεζα

Α.ΣΑΜΑΡΑΣ – ενέχυρο
60.000 μετοχές
ΣΑΜΑΡΑΣ ιδιοκτησίας
της Εταιρείας
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Επιπλέον, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της αναμένεται να υπογράψουν στο άμεσο
διάστημα (μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης) συμβάσεις αναδιάρθρωσης για τα
παρακάτω δάνεια, στα πλαίσια της τρέχουσας διαδικασίας αναδιάρθρωσης τραπεζικών
τους υποχρεώσεων για αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας (βλ. ενότητα 4.1),
κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Οι κατωτέρω υποχρεώσεις στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2018 ταξινομήθηκαν στα «μακροπρόθεσμα δάνεια υπό
ρύθμιση» :

Α/Α

Ημερομηνία Σύμβασης

Είδος Σύμβασης / Δανείου

1

27/7/2018

Τοκοχρεολυτικό

ΔιάρκειαΛήξηΚατάσταση
Ρύθμιση
μέχρι 2032
(1)

ποσό σε
χιλ €

Αντισυμβαλλόμενος

9.390,98

Εθνική Τράπεζα

Έγκριση για
Ρύθμιση
μέχρι 2032
2

14/10/1987

(2)

Τοκοχρεολυτικό

18.072,70

Εθνική Τράπεζα

1.168,79

Τράπεζα Αττικής

1.397,84

πρώην Αγροτική
Τράπεζα (PQH)

6.084,27

Εθνική Τράπεζα

18/6/2007

Χρεωλυτικό

4

27/12/2006

Συμμετοχή σε κοινό Ομολογιακό
Δάνειο

5

27/12/2006

Τοκοχρεολυτικό

Έγκριση για
Ρύθμιση
μέχρι 2031
Επιδιώκεται
ρύθμιση
μέχρι το
2028
Έγκριση για
Ρύθμιση
μέχρι 2032

6

25/07/2008,15/12/2008,
25/10/2009 &
27/06/2008

Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Έγκριση για
Ρύθμιση
μέχρι 2032

5.942,84

Εθνική Τράπεζα

Τοκοχρεολυτικό

Έγκριση για
Ρύθμιση
μέχρι 2032

2.047,72

Εθνική Τράπεζα

3

7

26/5/2011

ΣΥΝΟΛΟ

44.105,13

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

Σημειώσεις:
(1) Η παραπάνω σύμβαση δανείου με ημερομηνία 30/06/2018 ταξινομήθηκε στα "Υπό
Ρύθμιση Δάνεια", ενώ στις 27/07/2018 υπογράφτηκε σύμβαση ρύθμισης με αποπληρωμή σε
ορίζοντα 15ετίας
και με 31/12/2018 θα απεικονιστεί στις "Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις".

66

Εγγυητής
Νικόλαος &
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος &
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος &
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος &
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
Νικόλαος &
Ιωάννης
Βαρδινογιάννης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ &
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ,
ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ
ΑΕ,
Κοντογιάννης
Δημήτριος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ &
ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ,
ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ
ΑΕ,
Κοντογιάννης
Δημήτριος
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Σε κάθε περίπτωση οι σχετικοί όροοι της εν λόγω ρύθμισης, όπως και στην προηγούμενη
περίπτωση τηρούνται από τα μέσα της χρήσης 2017 (περιθώριο επιτοκίου 2,10% + εισφορά
του Ν.128 0,60%)
(2)Αναφορικά με τους σχετικούς όρους της εν λόγω ρύθμισης τηρούνται από τα μέσα της
χρήσης 2017 (περιθώριο επιτοκίου 2,10% + εισφορά του Ν.128 0,60%)

3.6.2. Σήματα – Συμβόλαια Διανομής
Η Εταιρία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα σήματα:
-Το με αριθμό κατάθεσης 193006 σήμα «AUDIO VISUAL ENTERTAINMENT» 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 ENTERTAINMENT» 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.
Επιπλέον ο Όμιλος κατέχει τις ακόλουθες συμβάσεις διανομής, από το 2011 μέσω της
ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΕ:
Εταιρεία / Προμηθευτής

Περιγραφή / Προϊόν

ACTIVISION - BLIZZARD

VideoGames / Software

Διάρκεια Συμβολαίου
Διανομής
Αόριστη Διάρκεια

MICROSOFT

Consoles, VideoGames / Hardware, Αόριστη Διάρκεια
Software
SONY EUROPE LIMITED
Consoles, Software / Hardware, Αόριστη Διάρκεια
Software
ZENIMAX EUROPE LTD VideoGames / Software
Αόριστη Διάρκεια
(BETHESDA)
BIGBEN INTERACTIVE SA
Accessories / Software
Αόριστη Διάρκεια
505 GAMES

VideoGames / Software

Αόριστη Διάρκεια

STEELSERIES

Accessories

Αόριστη Διάρκεια

Πηγή: : Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή
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3.6.3. Άδειες
H θυγατρική της Εταιρείας ODEON ENTERTAINMENT Α.Ε. κατέχει κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου τις ακόλουθες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας :
α/α

Αντικείμενο Άδειας

Περιοχή

1

Εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφου
(STARCITY)

Ν. Κόσμος Αττικής (Λ.
Συγγρού 111 & Λεοντίου)

2

Εγκατάσταση Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (κυλικείο εντός κινηματογράφου
STARCITY) + Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε

Ν. Κόσμος Αττικής (Λ.
Συγγρού 111 & Λεοντίου)

3

Εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφου
(ΟΠΕΡΑ)

Αθήνα (Ακαδημίας 57)

4

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο εντός
κινηματογράφου ΟΠΕΡΑ)

Αθήνα (Ακαδημίας 57)

5

Εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφου
(ΕΜΠΑΣΣΥ)

Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ
5)

6

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο εντός
κινηματογράφου ΕΜΠΑΣΣΥ)

Αθήνα (Πατριάρχου Ιωακείμ
5)

7

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος
Κινηματογράφος (Αίθουσες 8- ΠΛΑΤΕΙΑ)

Θεσσαλονίκη

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος Κυλικείο 3ου
ορόφου (κυλικείο εντός κινηματογράφου ΠΛΑΤΕΙΑ)

Θεσσαλονίκη

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος Κυλικείο 4ου
ορόφου (κυλικείο εντός κινηματογράφου ΠΛΑΤΕΙΑ)

Θεσσαλονίκη

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος Κυλικείο 6ου
ορόφου (κυλικείο εντός κινηματογράφου ΠΛΑΤΕΙΑ)

Θεσσαλονίκη

11

Εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφου
(ODEON ΞΑΝΘΗΣ)

Ξάνθη (Δαγκλή- ΕλπίδοςΜιχ. Καραολή)

12

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο εντός
κινηματογράφου ODEON ΞΑΝΘΗΣ)

Ξάνθη (Δαγκλή- ΕλπίδοςΜιχ. Καραολή)

13

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο1- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

14

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο2- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

8

9

10
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15

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο3- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

16

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο 4- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

17

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο5- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

18

Λειτουργία Καταστήματος «Κινηματογράφου»
(Αίθουσα Νο 6- ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

19

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος «Κυλικείο σε
αίθουσα Κινηματογράφου» (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ)

Ιωάννινα (εντός
Παραλιμνίου Ψυχαγωγικού
Πάρκου)

20

Λειτουργία «δύο στεγασμένων (χειμερινών)
κινηματογραφικών αιθουσών (ΓΛΥΦΑΔΑ)

Γλυφάδα (Ζέππου &
Ξενοφώντος 31)

21

Ίδρυση και Λειτουργία «Θερινού Κινηματογράφου»
(ΓΛΥΦΑΔΑ)

Γλυφάδα (Ζέππου &
Ξενοφώντος 31)

22

Ίδρυση και Λειτουργία «Κυλικείου εντός του
Κινηματογράφου ΓΛΥΦΑΔΑ»

Γλυφάδα (Ζέππου &
Ξενοφώντος 31)

23

Ίδρυση και Λειτουργία «Κυλικείου εντός Θερινού
Κινηματογράφου» (ΓΛΥΦΑΔΑ)

Γλυφάδα (Ζέππου &
Ξενοφώντος 31)

24

Εγκατάσταση και Λειτουργία Κινηματογράφου πέντε
(5) αιθουσών (ODEON ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Κομοτηνή (Γ. Παπανδρέου &
Εθν. Αντίστασης)

25

Ίδρυση και Λειτουργία Κυλικείου εντός
Κινηματογράφου (ODEON ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Κομοτηνή (Γ. Παπανδρέου &
Εθν. Αντίστασης)

26

Βεβαίωση Ίδρυσης Κινηματογράφου (αίθουσες
ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ) + Γνωστοποίηση

Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 215)

27

Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (κυλικείο εντός κινηματογράφου
ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ) + Γνωστοποίηση

Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 215)

28

Ίδρυση και Λειτουργία Καταστήματος (Παιδότοπος)

Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 215)

29

Βεβαίωση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (εστιατόριο)+ Γνωστοποίηση

Μαρούσι (Λ. Κηφισίας 215)

30

Εγκατάσταση & Λειτουργία Χειμερινού-Θερινού
Κινηματογραφικού Συγκροτήματος 8 στεγασμένων
αιθουσών κινηματογραφικών προβολών (VESO
MARE)

Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 17)

31

Ίδρυση & Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο σε
συγκρότημα κινηματογράφων – VESO MARE)

Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 17)

32

Ίδρυση & Λειτουργία Κινηματογραφικού
Συγκροτήματος 7 κλειστών αιθουσών

Ίλιον (Ψυχαγωγικό Κέντρο
ESCAPE- Λεωφόρος
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κινηματογράφων (ODEON ESCAPE)

Δημοκρατίας 67Α)

33

Ίδρυση & Λειτουργία Κινηματογραφικού
Συγκροτήματος 1 ανοικτής αίθουσας
κινηματογράφου (ODEON ESCAPE)

Ίλιον (Λεωφόρος
Δημοκρατίας 67Α)

34

Ίδρυση & Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο στο
φουαγιέ εντός συγκροτήματος 7 κλειστών αιθουσών
κινηματογράφων - ODEON ESCAPE)

Ίλιον (Λεωφόρος
Δημοκρατίας 67Α)

35

Ίδρυση & Λειτουργία Καταστήματος (κυλικείο εντός
θερινής ανοικτή αίθουσας κινηματογράφων ODEON ESCAPE)

Ίλιον (Λεωφόρος
Δημοκρατίας 67Α)

36

Εγκατάσταση & Λειτουργία Πολυκινηματογράφου
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

Θεσσαλονίκη (Τομπάζη 15)

37

Ίδρυση & Λειτουργία Κυλικείου εντός
Πολυκινηματογράφου (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

Θεσσαλονίκη (Τομπάζη 15)

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

H θυγατρική της Εταιρείας ODEON ENTERTAINMENT Α.Ε. κατέχει τις ακόλουθες συμβάσεις
μισθώσεων :
Κατάστημα
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Έναρξη

Διεύθυνση

Λ. Μεσογείων 275,
Χαλάνδρι
Τομπάζη 15 , Πυλαία
2/12/2016
Θεσσαλονίκης
2/6/2016

6/12/2016 Τσιμισκή 43 - Θεσ/νίκη

Εκμισθωτής

Παρατηρήσεις

ODEON A.E.
KLEPIERRE ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΚΕ
ΟDEON CINEMAS A.E.

Σύνολο
Μισθώματος
518,00 €

Μετακύληση κόστους
από ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.
Ποσοστό 15% επί
εισπράξεων εισιτηρίωνκυλικείου

15.921,14 €
0,00 €

ΟΠΕΡΑ

15/12/2016 Ακαδημίας 57 - Αθήνα

8.831,90 €

ΕΜΠΑΣΥ

15/12/2016

8.288,00 €

ΓΛΥΦΑΔΑ

16/12/2016

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ

16/12/2016

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

19/12/2016

ΠΑΤΡΑ

20/12/2016 Ακτή Δυμαίων 17, Πάτρα

ΞΑΝΘΗ

20/12/2016

ΙΛΙΟΝ

28/12/2016 Λ. Δημοκρατίας 67Α , Ίλιον

STAR CITY

29/12/2016 Λ. Συγγρού 111 - Ν. Κόσμος

ΜΑΡΟΥΣΙ

15/9/2017 Λ.Κηφισίας 215 , Μαρούσι

ΜΑΡΟΥΣΙ CAFÉ

5/12/2017 Λ.Κηφισίας 215 , Μαρούσι

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΦΙΝΦΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Σ.Πατρ. Ιωακείμ 5 - Κολωνάκι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ε.
Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΣΤ.-ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΛ. ΟΕ
Γλυφάδα
Περιοχή Βοτανικού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Ιωάννινα
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Εθν. Αντιστάσεως & Γ.
Παπανδρέου Περιοχή Ν.
ΤRASTOR AEΕΑΠ
Μοσυνούπολη - Κομοτηνή
HERALD GREECE 2 Α.Ε.

Δαγκλή, Καραολή & Ελπίδος
ΟDEON CINEMAS A.E.
- Ξάνθη
HERALD GREECE 1 Α.Ε.
ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Ε. - ΔΡΟΜΕΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Χ.-ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ν.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Γ.-ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Κ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Ε. - ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Σ. ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ Α.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
A.E.

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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8.144,00 €
10.540,00 €
8.353,33 €
Μετακύληση κόστους
από ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.
Ποσοστό 15% επί
εισπράξεων εισιτηρίωνκυλικείου
Μετακύληση κόστους
από ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ Α.Ε.

37.593,79 €
0,00 €
60.061,19 €
35.000,00 €

12.432,00 €

2.590,00 €
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3.6.4. Εγγυητικές Επιστολές
α) Ακολούθως παρατίθενται οι εγγυητικές επιστολές που έχει παράσχει η Εταιρεία κατά την
ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου:
-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 1.665.021,52 €, λήξεως 12/01/2019 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 12/01/2017 τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης.
-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 405.523,86€, λήξεως 30.7.2019, 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 100/813927/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 270.349,24 €, λήξεως 15.3.2019, 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.».
β) Οι Εγγυητικές Επιστολές που έχει παράσχει η INTERNATIONAL GAMING ENTERTAINMENT
:
Η 850ILG1739904 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με
Δικαιούχο την BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ποσού €100.000,00 λήξεως την 31/3/2019
για την καλή πληρωμή αγορασθησομένων εμπορευμάτων.
Η 850ILG1740832 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατ’ εντολή της
Εταιρείας υπέρ της Εταιρείας POWER MEDIA PRODUCTIONS και με Δικαιούχο την ΟΤΕ Α.Ε
ποσού €20.000,00 λήξεως την 30/9/2020 για την καλή εκτέλεση όρων συμβάσεως
Η υπ’ αριθμ2850126875 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της
Εταιρείας με Δικαιούχο την SONY HELLAS ποσού € 50.000,00 λήξεως την 12/10/2018 για
την καλή πληρωμή των αγορασμένων εμπορευμάτων.
Η υπ’ αριθμ2850118017 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της
Εταιρείας με Δικαιούχο την SONY HELLAS ποσού 50.000,00 λήξεως την 24/10/2018 για την
καλή πληρωμή των αγορασμένων εμπορευμάτων.
Η υπ’ αριθμ850ILG1847811 Εγγυητική Επιστολή εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της
Εταιρείας με Δικαιούχο την SONY HELLAS ποσού €100.000,00 λήξεως την 26/02/2019 για
την καλή πληρωμή των αγορασμένων εμπορευμάτων.
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Το LG 850111379 SBLC εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο την
MICROSOFT IRELAND ποσού €300.000,00 λήξεως την 31/10/2018 για την καλή πληρωμή
των αγορασμένων εμπορευμάτων.
Το LG850ISB1700043 SBLC εκδόσεως Τραπέζης ΠΕΙΡΑΙΩΣ υπέρ της Εταιρείας με Δικαιούχο
την MICROSOFT IRELAND ποσού€ 200.000,00 λήξεως την 31/3/2019 για την καλή πληρωμή
των αγορασμένων εμπορευμάτων.

γ) Οι Εγγυητικές Επιστολές που έχει παράσχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ :
H εταιρεία Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα ΑΕ έχει εκδόσει κατ’ εντολήν της μέσω Τράπεζας
Πειραιώς Ε/Ε Νο 1941003782 ποσού € 565.565 υπέρ ΕΚΑΚ ΑΕ λήξεως 08/03/2019 για την
εμπρόθεσμη πληρωμή μισθωμάτων προς αυτήν.

3.7. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις – Περιβαλλοντική Πτυχή
Ο Όμιλος έχει στην κατοχή του πάγια στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τις
λειτουργικές του δραστηριότητες. Η αναπόσβεστη αξία την 30.06.2018 των συνολικών
ενσώματων ακινητοποιήσεων ήταν € 60,26 εκ., ενώ η αναπόσβεστη αξία την ίδια
ημερομηνία των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων ήταν € 41,37 εκ. Ο Όμιλος
αναπροσάρμοσε την εύλογη αξία των οικοπέδων και των κτιρίων του, κατά την 31.12.2017.
Ο Όμιλος κατέχει επίσης πάγια στοιχεία (οικόπεδα και κτίρια) για επενδυτικούς σκοπούς,
δηλαδή με σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή την άντληση υπεραξιών. Η εκτιμημένη
αξία αυτών των στοιχείων στις 30.06.2018 ήταν € 8,37 εκ.
Η αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των οικοπέδων και κτιρίων καθώς και η μελέτη
εκτίμησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου διενεργήθηκε από την
εκτιμητική εταιρία GLP VALUES.

Περιβαλλοντική Πτυχή
Η Εταιρεία και ο Όμιλος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες σύμφωνα με το ρυθμιστικό
πλαίσιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους και το αντικείμενο της δραστηριότητας τους
και διασφαλίζει την έγκαιρη ανανέωση τους όποτε αυτό απαιτείται.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική πτυχή, η οποία θα
μπορούσε να επηρεάσει την χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους της
Εταιρείας και του Ομίλου.

3.8. Ασφαλιστική Πολιτική
Ασφαλιστική Πολιτική

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του Ομίλου τα οποία
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αναφοράς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου:
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Λήξη

Ασφαλιζόμενη Αξία / Ανώτατα
Όρια Ευθύνης (ποσά σε €)

Ασφαλιστική Εταιρεία

Κτιριακές Εγκαταστάσεις & περιεχόμενο

31/12/2018

7.572.938

Ορίζων Ασφαλιστική

Μεταφορικά Μέσα

31/12/2018

1.220.000 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ορίζων Ασφαλιστική

Μεταφορικά Μέσα

31/12/2018

1.220.000 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ορίζων Ασφαλιστική

Εμπορεύματα

31/12/2018

1.400.000

Ορίζων Ασφαλιστική

Αστική ευθύνη

31/7/2019

3.000.000

Ορίζων/Interamerican

Χρηματικές απώλειες

31/3/2019

270.000

AIG

1/1/2019

1.220.000 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ορίζων

Είδος Ασφάλισης

Μεταφορικά μέσα
Περιουσίας Allou-Kidom

31/7/2019

14.986.590

Ορίζων/Interamerican

Αστική ευθύνη

9/2/2019

500.000

Ορίζων Ασφαλιστική

Περιουσίας

8/2/2019

1.500.000

Ορίζων Ασφαλιστική

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΗ)

30/9/2018

12.322.016/12.322.016

Ορίζων Ασφαλιστική

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)

30/9/2018

4.800.000/4.800.000

Ορίζων Ασφαλιστική

30/12/2018

17.000.000

AXA Ασφαλιστική/ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική

ΚΛΟΠΗΣ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
31/12/2018
431.000/416.000
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Όμιλος κατά πάγια πολιτική εξασφαλίζει ασφαλιστική κάλυψη για την αξία των
ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων του σε ποσοστό περίπου 70%.
Ειδικότερα, η Εταιρία ασφαλίζει για υλικές ζημίες από πυρκαγιά, σεισμό και
συμπληρωματικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, ζημιές από νερά, κλοπή κλπ., τα κτίρια, τον
περιεχόμενο εξοπλισμό, τα αποθέματα και τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει. Επιπλέον,
ασφαλίζει με ξεχωριστά κάθε φορά ασφαλιστήρια, τις μεταφορές των εμπορευμάτων της.
Η θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων
ασφαλίσεων για υλικές ζημίες, έχει συνάψει συμβόλαιο αστικής ευθύνης που καλύπτει
μεταξύ άλλων: α) σωματικές βλάβες/απώλεια ζωής ενός ατόμου ή περισσοτέρων ατόμων (
ομαδικό ατύχημα) που μπορεί να συμβούν σε τρίτους , περιλαμβανομένων και των
πελατών της εταιρίας, στις εγκαταστάσεις του ψυχαγωγικού πάρκου, β) υλικές ζημίες
τρίτων περιλαμβανομένων και των πελατών καθώς επίσης και την εργοδοτική αστική
ευθύνη για τυχόν εργατικά ατυχήματα στο απασχολούμενο προσωπικό της εταιρίας.
Ομοίως οι θυγατρικές εταιρίες STER CINEMAS, ODEON ENTERTAINMENT, INTERNATIONAN
GAMING & ENTERTAINMENT και ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. , έχουν συνάψει ασφαλιστήρια για την αξία
των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων τους για υλικές ζημίες από
πυρκαγιά, σεισμό και συμπληρωματικούς κινδύνους όπως ενδεικτικά ζημιές από νερά,
κλοπή κλπ. για τα κτίρια, τον περιεχόμενο εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα που
διαθέτουν. Επιπλέον ασφαλίζουν με ξεχωριστά κάθε φορά ασφαλιστήρια, τις μεταφορές
των εμπορευμάτων (όπου υφίσταται τέτοια ανάγκη).
Επιπροσθέτως οι θυγατρικές εταιρίες ODEON ENTERTAINMENT και ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε., έχουν
συνάψει ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης που καλύπτουν μεταξύ άλλων : α) σωματικές
βλάβες/απώλεια ζωής ενός ατόμου ή περισσοτέρων ατόμων (ομαδικό ατύχημα)που μπορεί
να συμβούν σε τρίτους στις εγκαταστάσεις των περιλαμβανομένης και της εργοδοτικής
αστικής ευθύνης για τυχόν εργατικά ατυχήματα στο απασχολούμενο προσωπικό τους.
Τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει ο Όμιλος είναι ασφαλισμένα μόνο για αστική ευθύνη,
όχι για κλοπή.
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3.9. Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου
3.9.1. Δομή Ομίλου
Η Εταιρεία δεν ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις οποιασδήποτε άλλης οντότητας, και
αποτελεί την μητρική εταιρεία Ομίλου η δομή του οποίου βάσει της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
Έκθεσης 01.01-30.06.2018 είναι:
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΝ 30.06.2018

Άμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Άμεσο &
Έμμεσο
ποσοστό
συμμετοχής

Μέθοδος
Έδρα
Ενοποίησης
Μαρούσι
– N.
Μητρική
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Αττικής
Εταιρία
Αθήνα –
Ν.
Ολική
STER CINEMAS Α.Ε.
Αττικής
75,56%
75,56%
Ενοποίηση
Κορωπί –
Ν.
Ολική
ΒΜΛ ΑΒΕΕ
Αττικής
51,00%
51,00%
Ενοποίηση
Μαρούσι
– Ν.
Ολική
POWER MEDIA PRODUCTIONS Α.Ε.
Αττικής
72,00%
72,00%
Ενοποίηση
Λευκωσία
Ολική
AV THEATRICAL LIMITED
– Κύπρος
100,00%
100,00%
Ενοποίηση
Αγ. Ι.
Ρέντης Ολική
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.
Πειραιάς
100,00%
100,00%
Ενοποίηση
INTERNATIONAL GAMING &
Μαρούσι
Ολική
ENTERTAINMENT A.E.
– Αττικής
100,00%
100,00%
Ενοποίηση
Κορωπί –
Ν.
Ολική
ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
Αττικής
51,00%
51,00%
Ενοποίηση
Μαρούσι
Ολική
ROGUE RECORDS
– Αττικής
100,00%
100,00%
Ενοποίηση
Μαρούσι
Καθαρή
ITALIA FILMS S.A.
– Αττικής
25,00%
25,00%
Θέση
Χολαργός
Ολική
ODEON ENTERTAINMENT A.E.
– Αττικής
37,78%
37,78%
Ενοποίηση
Αχαρνές
Καθαρή
NTIONIK AEBE
– Αττικής
32,70%
32,70%
Θέση
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Εταιρία

Τα παραπάνω ποσοστά συμμετοχών ταυτίζονται με τα ποσοστά ψήφου.
Η εταιρεία ενοποιεί με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις θυγατρικές εταιρείες
(συμμετοχές με ποσοστό >50%), καθώς και την εταιρεία ODEON ENTERTAINMENT A.E
(ποσοστό συμμετοχής 37,78%) επί της οποίας ασκεί έλεγχο, ο οποίος είναι απόρροια των
κατωτέρω συνθηκών:
1. H Μητρική Εταιρεία έχει την δυνατότητα να κατευθύνει τις δραστηριότητες της εν
λόγω εταιρείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του διορισμού της πλειοψηφίας των
μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών
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2. Η Μητρική Εταιρεία ασκεί κυριαρχική επιρροή στην διοίκηση της εν λόγω εταιρείας.
Αυτό είναι απόρροια της δυνατότητας που έχει στην λήψη αποφάσεων επί
θεμάτων των θυγατρικών μέσω ελέγχου των οργάνων λήψης των αποφάσεων (Δ.Σ.
και διευθυντικών στελεχών)
Η εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ενοποιείται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης και αντιμετωπίζεται
ως χρηματοοικονομικό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση και η οποιαδήποτε μεταβολή του
επιδρά στα Ίδια κεφάλαια της εκάστοτε χρήσης.
Επισημαίνεται ότι σε καμία από τις θυγατρικές εταιρείες δεν έχει γίνει αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
καθώς και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, με την εξαίρεση της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. η οποία πραγματοποίησε ΑΜΚ ύψους € 4,99 εκ. τον
09/2017.

3.9.2. Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρείας
Πληροφορίες για τις συμμετοχές της Εταιρείας, που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική θέση και
τα αποτελέσματα του Ομίλου, παρατίθενται παρακάτω.
Σημειώνεται ότι σε καμία από τις εν λόγω συμμετοχές της εταιρείας δεν έχει γίνει αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες καθώς και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, με την
εξαίρεση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. η οποία πραγματοποίησε ΑΜΚ ύψους €
4,99 εκ. τον 09/2017.

Τέλος σημειώνεται ότι δίνονται πληροφορίες για τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο για αυτές
των οποίων η αξία συμμετοχής ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 10% της αξίας του ενεργητικού
του ομίλου ή τα αποτελέσματά τους συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 10% στα συνολικά
αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) του ομίλου όσο και για εκείνες που συμμετέχουν λιγότερο
από 10% στα παραπάνω ενοποιημένα μεγέθη.
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Α) STER CINEMAS Α.Ε.
Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής
30.06.2018
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
AUDIO VISUAL
ΝΤΕΒΑΛΚΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
ΤΖΕΛΕΝΙΚ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Σύνολο

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Μετοχικό κεφάλαιο

39.717.916,85 € (1.353.251 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 €
εκάστης)

Μέλη Δ.Σ.

Ιωάννης Κουντούρης

2000
18.777.741,15

Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
1.022.562
248.189
82.500

6,10%

1.353.251

100,00%

Απόστολος Βούλγαρης
Κίμωνας – Νικόλαος Φραγκιάδης
Νικόλαος Θεοφανόπουλος
Θωμάς Ρούμπας
Αντικείμενο
Δραστηριότητας
Σύναψη σημαντικών
συμφωνιών με την Εταιρία

Βασικά Οικονομικά
Μεγέθη (σε χιλ. €)
Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά
Ίδια Κεφάλαια
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Αποτελέσματα μετά από
Φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα

%
75,56%
18,34%

Πρόεδρος και
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Εκμετάλλευση Πολυκινηματογράφων
Η μητρική εταιρεία παραχωρεί έναντι
ανταλλάγματος την προβολή
κινηματογραφικών ταινιών στην
εταιρεία.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

44.697
3.212
9.558
977
-983
-832

43.099
3.212
10.390
2.130
-1.221
-927

-

-

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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Β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής
30.06.2018
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
AUDIO VISUAL
Σύνολο

Καναπιτσέρη 5, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Μετοχικό κεφάλαιο

9.649.380 € (278.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 34,71 € εκάστης)

Μέλη Δ.Σ.

Τσάμης Δημήτριος

2001
13.588.541,95

Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
278.000
278.000

Απόστολος Βούλγαρης
Μακεδονόπουλος Στέφανος
Νικόλαος Θεοφανόπουλος
Ρούμπας Θωμάς
Γεωργόπουλος Γιάννης
Αντικείμενο
Δραστηριότητας

Εκμετάλλευση Θεματικού Πάρκου
Ψυχαγωγίας (Amusement Park),
στην περιοχή Αγ. Ι. Ρέντη στην Αθήνα
(ALLOU! FUN PARK και Kingdom)

Σύναψη σημαντικών
συμφωνιών με την Εταιρία

Η θυγατρική εταιρία έχει σύμβαση
εμπορικής συνεργασίας με την Εταιρεία για
τη μίσθωση μηχανημάτων.

Βασικά Οικονομικά
Μεγέθη (σε χιλ. €)

%
100,00%
100,00%

Πρόεδρος του
Δ.Σ. και
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

25.650
7
1.810
2.347
-707
-690

25.968
7
2.500
4.643
-3.881
-3.836

-

-

Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά
Ίδια Κεφάλαια
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ φόρων
Αποτελέσματα μετά από
Φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

Η εταιρεία πραγματοποίησε ΑΜΚ ύψους € 4,99 εκατ. τον 09/2018.
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Γ) INTERNATIONAL GAMING & ENTERTAINMENT SA

Έδρα
Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής
30.06.2018
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
AUDIO VISUAL
Σύνολο

Πάρνωνος 3, Μαρούσι

Μετοχικό κεφάλαιο

120.000 € (120.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 1 € εκάστης)

Μέλη Δ.Σ.

Βούλγαρης Απόστολος
Τζανάκης Νικόλαος

2011
2.040.400,00

Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
120.000
120.000

Μακεδονόπουλος Στέφανος
Θεοφανόπουλος Νικόλαος

Αντικείμενο
Δραστηριότητας

Η εταιρεία έχει σαν βασικό σκοπό την
παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή
ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών παιχνιδιών
καθώς και την εμπορία κάθε άλλου είδος
παιχνιδιών
καθώς και την αντιπροσώπευση & εμπορία
καταναλωτικών προϊόντων
ευρείας καταναλώσεως όπως προϊόντα
οικιακής χρήσης κλπ.

Σύναψη σημαντικών
συμφωνιών με την
Εταιρία
Βασικά Οικονομικά
Μεγέθη (σε χιλ. €)

Η θυγατρική εταιρία έχει σύμβαση
εμπορικής συνεργασίας με την Εταιρεία για
τη διανομή & εκμετάλλευση videogames.

%
100,00%
100,00%

Πρόεδρος ΔΣ
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

6.847
390
544
4.993
-42

7.327
390
585
13.760
53

-41

56

-

-

Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά
Ίδια Κεφάλαια
Κύκλος Εργασιών
Αποτελέσματα προ
φόρων
Αποτελέσματα μετά από
Φόρους
Μερίσματα εισπραχθέντα

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

78

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
Δ) ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.
Έδρα
Έτος Ίδρυσης

Ηφαίστου 50 , Κορωπί
1984
350.000,00

Αξία Κτήσης Συμμετοχής
30.06.2018
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ
277.440
ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του
266.560
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σύνολο
544.000
Μετοχικό κεφάλαιο

1.593.920 € (544.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστης)

Μέλη Δ.Σ.

Κουντούρης Ιωάννης
Πανώριος Αντώνης
Θεοφανόπουλος Νικόλαος
Βούλγαρης Απόστολος
Ρούμπας Θωμάς
Αρχοντούλης Κωνσταντίνος
Γουμενόπουλος Ιωάννης

Αντικείμενο
Δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εμπόριο
γραφικής ύλης,
ειδών σχεδιάσεως, ειδών γραφείου και
ειδών μηχανογράφησης.

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

Η θυγατρική εταιρία έχει σύμβαση
εμπορικής συνεργασίας με την Εταιρεία
αναφορικά με την μίσθωση εγκαταστάσεων.

%
51,00%
49,00%
100,00%

Πρόεδρος
του Δ.Σ
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

4.263
72
165
3.518
-220

4.750
72
385
7.255
-172

-218

-170

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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Ε) ODEON ENTERTAINMENT A.E.
Έδρα

Μεσογείων 275 , Χαλάνδρι

Έτος Ίδρυσης
Αξία Κτήσης Συμμετοχής
30.06.2018 (Έμμεση
συμμετοχή 37,78% μέσω
της θυγατρικής εταιρείας
Ster Cinemas.)
Μετοχική Σύνθεση:
Μέτοχος
STER CINEMAS A.E
ODEON Α.Ε
ODEON CINEMAS A.E
CRETA CINEMAS A.E
Σύνολο
Μετοχικό κεφάλαιο

Μέλη Δ.Σ.

2016
12.000,00

Μετοχές & Δικαιώματα ψήφου
12.000
353
10.301
1.346
24.000
24.000 € (24.000 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 1 € εκάστης)
Βούλγαρης Απόστολος
Κρεζίας Εμμανουήλ
Θεοφανόπουλος Νικόλαος
Διαμαντόπουλος Μόσχος
Γεωργόπουλος Βασίλειος
Γεωργούλης Θεόδωρος
Κουντούρης Ιωάννης

Αντικείμενο
Δραστηριότητας

Εκμετάλλευση Πολυκινηματογράφων

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

Η μητρική εταιρεία παραχωρεί έναντι
ανταλλάγματος την προβολή
κινηματογραφικών ταινιών στην εταιρεία.

%
50%
1%
43%
6%
100%

Πρόεδρος
του Δ.Σ
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

4.357
1
-154
7.167
12

3.975
1
29
14.645
-4

-184

-10

-

-

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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3.9.3. Υπάλληλοι
Ο αριθμός υπαλλήλων της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που καλύπτουν οι
ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζεται ακολούθως :

Προσωπικό30.06.2018

Προσωπικό31.12.2017

Εταιρεία

Προσωπικό31.12.2016

24

24

35

Θυγατρικές

518

547

486

Σύνολο

542

571

521

Προσωπικό30.06.2018

Προσωπικό 31.12.017

Προσωπικό 31.12.016

Μόνιμο Προσωπικό

537

539

493

Εποχικό Προσωπικό

5

32

28

542

571

521

Προσωπικό30.06.2018

Προσωπικό 31.12.017

Προσωπικό 31.12.016

Μισθωτοί

232

228

202

Ημερομίσθιοι

169

165

164

Ωρομίσθιοι

141

178

155

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σύνολο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σύνολο
542
571
Πηγή: : Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή επεξεργασμένα από την Εταιρεία.
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Δεν υφίσταται συμφωνία για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είτε άμεσα
είτε έμμεσα μέσω αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) με το προσωπικό ή
οποιοδήποτε μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή ανώτερου
διοικητικού στελέχους.

3.9.4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 30.06.2018 και έως την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα
προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και τις διατάξεις του
σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24), και αναφέρονται σύμφωνα με την Ενότητα 19 του
Παραρτήματος XXV του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές με τις συνδεόμενες εταιρείες πραγματοποιούνται με τους
συνήθεις όρους της αγοράς. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς
εξασφαλίσεις και η τακτοποίησή τους γίνεται μέσω τραπεζικών συναλλαγών. Δεν έχουν
παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.
Οι αμοιβές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας παρατίθενται στην ενότητα 3.15.7.
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3.10. Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία δηλώνει τόσο η ίδια, όσο και οι θυγατρικές της ότι για περίοδο τουλάχιστον
δώδεκα (12) μηνών που προηγείται της έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
υπήρξε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εκδότριας ή/και θυγατρικών
της και έχει περιέλθει σε γνώση της, η οποία θα μπορούσε να έχει ή είχε σημαντικές
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας και του Ομίλου
της.

3.11. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες
3.11.1. Ιστορικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2017/2016
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν
Ομίλου, όπως αυτά προκύπτουν από :
-

-

τα οικονομικά μεγέθη του

τις δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης που έληξε στις 31.12.2017, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν ελεγχθεί
από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νίκο Γαρμπή με Α.Μ. ΣΟΕΛ
25011 της εταιρείας
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και
έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 30.04.2018 καθώς και από
την Τ.Γ.Σ. της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 29.06.2018 και
την δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01 –
30.06.2018 η οποία έχει συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν επισκοπηθεί από τον τακτικό
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νίκο Γαρμπή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011 της εταιρείας
Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου 56,
175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στην
συνεδρίαση της 27.09.2018.

Ο Όμιλος εντός του 2017, προχώρησε σε ανακατάταξη κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης
2016 προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της
παρουσιαζόμενης χρήσης 2017. Συγκεκριμένα οι ανακατατάξεις αυτές έχουν γίνει :
- μεταξύ των «λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων» και «μακροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο μακροπρόθεσμων
χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ποσό € 4,4 εκατ. και € 6,6 εκατ. για την Εταιρεία και τον
Όμιλο αντίστοιχα τα οποία το 2016 παρουσιάζονταν αναλυτικά στο κονδύλι «λοιπές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις»),
- μεταξύ «προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων» και «βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων» (η αναταξινόμηση αφορά αποκλειστικά το υπόλοιπο βραχυπρόθεσμων
χρηματοδοτικών υποχρεώσεων οι οποίες το 2016 παρουσιάζονταν στο κονδύλι
«προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις»,
- μεταξύ των «λοιπών απαιτήσεων και προμηθευτών» και «λοιπών υποχρεώσεων»
(αναταξινόμηση χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων) και
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- μεταξύ «τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων» και «λοιπών υποχρεώσεων»
(αναταξινόμηση των υποχρεώσεων από λοιπούς φόρους πλην φόρο εισοδήματος από το
κονδύλι «τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις» στο «λοιπές υποχρεώσεις»).
Επίσης, ο Όμιλος στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ά 6μηνου 2018 (01.01 –
30.06.2018), στα πλαίσια της επαναξιολόγησης των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης
απαιτήσεων καθώς και της επανεξέτασης του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, αναδιατύπωσε τις οικονομικές καταστάσεις της συγκρίσιμης
χρήσης 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8.
Συγκεκριμένα, με την επαναξιολόγηση των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης απαιτήσεων
προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης επιπλέον αναμενόμενων ζημιών ποσού € 3.520 χιλ.
Αντίστοιχα, η επίδραση από την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς απομείωσης της εν λόγω
υπεραξίας ποσού € 1.378 χιλ. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή προέκυψε μετά από
αλλαγή του συντελεστή ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές (από 3% σε 1,8%) που
χρησιμοποιήθηκε ως παραδοχή για τον υπολογισμό κατά τον έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

31.12.2017

31.12.2016

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

61.906.236

66.495.361

Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άύλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

9.147.199

8.693.500

45.529.180

60.044.624

57.500

57.500

0

287.353

3.447.348

3.455.714

120.087.463

139.034.052

Αποθέματα

1.666.988

1.917.850

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

8.909.756

11.745.499

Λοιπές Απαιτήσεις

6.199.431

22.615.922

0

969.440

1.833.232

2.064.997

21.825.644

0

40.435.050

39.313.709

160.522.513

178.347.761

Μετοχικό κεφάλαιο

92.839.095

80.839.095

Αποθεματικά υπέρ Το Άρτιο

12.906.838

12.906.838

2.586.246

2.353.944

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λοιπά αποθεματικά
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Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον

-99.442.605

-90.614.728

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων

8.889.574

5.485.150

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

2.180.674

2.684.787

11.070.248

8.169.937

3.885.187

5.701.164

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

1.244.657

1.346.946

46.153.374

33.936.513

3.376.440

4.243.933

54.659.657

45.228.556

16.050.121

17.479.890

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

5.702.854

27.328.578

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση

52.118.075

65.910.464

Λοιπές υποχρεώσεις

11.275.914

13.960.336

120.000

270.000

9.525.644

0

94.792.608

124.949.268

Σύνολο υποχρεώσεων

149.452.265

170.177.824

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

160.522.513

178.347.761

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και
έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018).
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

Πωλήσεις

42.566.945,44

40.301.288,96

Κόστος Πωληθέντων

33.904.037,42

32.349.228,32

8.662.908,02

7.952.060,64

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα

1.651.334,39

2.451.772,25

Έξοδα διάθεσης

13.790.135,45

11.431.988,37

Έξοδα διοίκησης

5.922.004,04

5.552.183,82

56.171,65

541.526,86

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

(9.454.068,73 )

(7.121.866,17 )

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

(2.163.141,28 )

1.173.989,74

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.206.446,67

9.050.495,86

Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.422.850,42

7.990.571,93

(1.152.856,38 )

(3.375.377,37 )

(740.669,62 )

0,00

(11.563.998,49 )

(9.437.319,61 )

Φόρος εισοδήματος

(1.824.470,08 )

240.872,27

Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

(9.739.528,41 )

(9.678.191,88 )

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες

361.193,86

(191.399,96 )

Φόρος εισοδήματος

(2.754,34 )

(4.384,10 )

Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης από διακοπείσες
δραστηριότητες

363.948,20

(187.015,86 )

(9.375.580,20 )

(9.865.207,74 )

64.586,67
(20.996,39 )
327.186,00
(94.883,94 )
0,00

637.314,14
(184.821,10 )
(99.000,00 )
28.710,00
816.545,74

0,00
0,00

0,00
0,00

275.892,34

1.198.748,78

Λοιπά έξοδα

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα
Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη χρήσης χρήσης
Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Φόρος Εισοδήματος
Αποτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπές επιδράσεις
Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα
Κέρδη / (ζημιές) διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

85

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους

(9.099.687,86 )

(8.666.458,96 )

(8.905.467,86 )

(8.751.132,39 )

(834.060,55 )

(927.059,49 )

361.721,39

(98.235,96 )

2.226,81

(88.779,90 )

(8.640.224,54 )

(7.591.163,71 )

(825.524,07 )

(847.892,07 )

362.779,13

(118.457,76 )

3.281,61

(108.945,42 )

Κέρδη / Ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη / Ζημιές περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και
έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018).
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Έμμεση μέθοδος

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

(11.563.998 )

(9.437.320 )

361.194

(191.400 )

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

7.290.927

8.304.267

Προβλέψεις

6.082.878

(291.938 )

(5.687.795 )

(1.080.313 )

(21.971 )

0

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές
Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό
Αποτελέσματα (έσοδα,
δραστηριότητας

έξοδα,

κέρδη

&

ζημιές)

επενδυτικής
1.893.526

(5.675.098 )

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

(19.501 )

0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5.208.948

8.196.104

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(108.457 )

1.032.459

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(4.608.819 )

(1.776.248 )

4.788.423

1.872.224

(5.208.948 )

(8.196.104 )

(44.000 )

(46.796 )

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

1.576.083

78.222

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

(61.512 )

(7.211.942 )

0

0

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Ενίσχυση θυγατρικών εταιρειών Ομίλου
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών

0

0

(371.009 )

(1.599.483 )

0

0

19.624

152

Επενδυτικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

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

(351.385 )

(1.599.332 )

11.999.999

5.063.170

Τόκοι εισπραχθέντες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Κεφαλαιακή ενίσχυση από μετόχους

0

0

Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

(10.235.365 )

4.397.604

Χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.583.394 )

(72.990 )

181.240

9.387.784

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

(231.658 )

576.510

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από συνεχιζόμενες

2.057.578

1.486.330

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από Διακοπείσες

7.419

2.157

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από συνεχιζόμενες

1.833.232

2.057.578

108

7.419

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από Διακοπείσες

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την
Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και
έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018). Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και στοιχεία επεξεργασμένα από την
Εταιρεία.
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Όμιλος
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής σε
θυγατρική
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/(ζημιά)
περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017

Όμιλος
Υπόλοιπο την 01.01.2016

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικό Υπέρ
Το Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη / (ζημιές) εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Μετόχων

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

80.839.095

12.906.838

2.353.944
232.302

(90.614.728 )
(8.543.746 )
33.999

5.485.150
(8.543.746 )
266.301

2.684.787
(831.834 )
9.591

8.169.937
(9.375.580 )
275.892

232.302

(8.509.747 )

(8.277.445 )
11.999.999

(822.242 )

(9.099.688 )
11.999.999

(318.130 )

(318.130 )

318.130

0

0
11.999.999

0

0
92.839.095

0
12.906.838

232.302
2.586.246

(8.827.877 )
(99.442.605 )

(8.595.575 )
8.889.574

(504.113 )
2.180.674

(9.099.688 )
11.070.248

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικό Υπέρ
Το Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη / (ζημιές) εις
νέον

Σύνολο Καθαρής Θέσης
Μετόχων

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο Καθαρής
Θέσης

75.775.925

12.906.838

2.412.517

(82.963.679 )

8.131.602

3.641.624

11.773.226

(8.849.368 )

(8.849.368 )

(1.015.839 )

(9.865.208 )

Αποτέλεσμα περιόδου

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
(58.573 )
1.198.320
1.139.747
59.002
1.198.749
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
περιόδου
0
0
(58.573 )
(7.651.048 )
(7.709.621 )
(956.837 )
(8.666.459 )
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5.063.170
5.063.170
5.063.170
Απόκτηση ποσοστού συμμετοχής σε
θυγατρική
0
0
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/(ζημιά)
περιόδου
0
0
(58.573 )
(7.651.048 )
(7.709.621 )
(956.837 )
(8.666.459 )
Υπόλοιπο την 31.12.2016
80.839.095
12.906.838
2.353.944
(90.614.728 )
5.485.150
2.684.787
8.169.937
Πηγή: Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν
τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης 2017, και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018). Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία για τη χρήση 2017.
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Κύκλος Εργασιών
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2017

31.12.2016

Εκμετάλλευση Δικαιωμάτων Ταινιών & Διανομή VideoGames

14.850.510,57

17.888.144,96

Κινηματογραφικές Αίθουσες

14.766.333,14

8.730.820,09

Εμπορία Γραφικής Ύλης & αναλωσίμων γραφείου

7.245.665,81

7.746.501,23

Επεξεργασίες Ήχου

1.061.857,72

779.325,14

Αναπαραγωγή DVDs

0,00

203,25

Ψυχαγωγικά Πάρκα

4.642.578,20

5.156.294,29

Σύνολο πωλήσεων

42.566.945,44

40.301.288,96

Κόστος πωληθέντων
ΟΜΙΛΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

18.911.683,34

21.840.430,79

4.732.585,40

3.065.429,51

771.780,55

2.320.108,78

5.835.831,14

2.124.797,63

184.266,22

119.185,53

Διάφορα έξοδα

1.240.651,25

1.281.560,54

Αποσβέσεις παγίων

2.173.383,58

1.538.834,00

0,00

40.673,06

53.855,93

18.208,49

33.904.037,42

32.349.228,32

Κόστος πωληθέντων / αναλωθέντων αποθεμάτων
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη

Προβλέψεις για επισφάλειες & αποθέματα
Διάφορες προβλέψεις

Σύνολο

Έξοδα Διοίκησης
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο
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01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

1.653.406,64

1.979.044,59

622.567,80

707.681,33

1.154.676,04

646.135,72

68.538,39

84.985,52

913.068,56

713.051,41

1.468.591,27

1.375.018,92

41.155,35

46.266,33

5.922.004,04

5.552.183,82
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Έξοδα Διάθεσης
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

01.01 - 31.12.2017

01.01 - 31.12.2016

2.600.363,57

2.533.525,48

Αμοιβές & έξοδα τρίτων

663.334,56

1.349.560,32

Ενοίκια & δαπάνες κοινής ωφέλειας

590.651,57

878.981,06

Φόροι - τέλη

147.036,84

127.137,11

Δαπάνες Μισθοδοσίας & έξοδα
προσωπικού

Διάφορα έξοδα

36.030,37

999.103,33

Αποσβέσεις παγίων

3.648.952,60

5.382.002,98

Προβλέψεις για επισφάλειες &
αποθέματα

6.082.878,03

161.678,09

20.887,91

0

13.790.135,45

11.431.988,37

Διάφορες προβλέψεις
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Έσοδα
ΟΜΙΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων

114.990,89

159.879,83

Tόκοι Δανειακών συμβάσεων

6.094.175,77

7.556.119,81

Λοιπά έξοδα Τραπεζών

213.683,77

274.572,29

Σύνολο

6.422.850,42

7.990.571,93

ΟΜΙΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα

19.623,77

151,60

Κέρδη από αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων

6.186.822,90

9.050.344,26

Σύνολο

6.206.446,67

9.050.495,86

Λοιπά Έσοδα και Έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Δημοσίου

56.171,65

149.785,92

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα

0,00

391.740,94

ΣΥΝΟΛΟ

56.171,65

541.526,86
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ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

Επιδοτήσεις / Επιχορηγήσεις

8.000,00

49.920,88

Ενοίκια

227.278,07

202.835,68

Κέρδη από LeaseBack

69.593,87

309.848,73

Λοιπά έσοδα

1.346.462,44

1.889.166,96

ΣΥΝΟΛΟ

1.651.334,39

2.451.772,25

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα
ΟΜΙΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

453.699,00

-319.884,20

Κέρδη / (Ζημιές) από αποτιμήσεις
επενδυτικών οικοπέδων
Ζημιές από διαγραφή απαιτήσεων
από συνδεδεμένα μέρη
Ζημιές από αποτιμήσεις συμμετοχών

0,00

0,00

-228.194,90

-856.090,77

Ζημιές από αποτίμηση υπεραξίας

-1.378.360,48

-2.199.402,40

Σύνολο

-1.152.856,38

-3.375.377,37

Φόρος Εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ
ΦΟΡΟΙ
Αναβαλλόμενος φόρος
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

(1.826.136,97)

194.076,43

1.666,89

46.795,84

(1.824.470,08)

240.872,27

Πηγή: Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία, έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και παρουσιάζουν τα αναδιατυπωμένα στοιχεία χρήσης
2017, και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
χρήσης 2017 και έχουν αναμορφωθεί λόγω αναμενόμενης διακοπής δραστηριοτήτων εντός της χρήσης 2017 (η διακοπή
δραστηριοτήτων συντελέστηκε εντός της χρήσης 2018). Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και στοιχεία επεξεργασμένα από την
Εταιρεία για τη χρήση 2017.
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3.11.2. Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν τα οικονομικά μεγέθη του
Ομίλου, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2018, οι οποίες έχουν
συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), έχουν
επισκοπηθεί από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Νίκο Γαρμπή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25011
της εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Ζεφύρου
56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας
στην συνεδρίαση του την 27.09.2018. Η ανωτέρω Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι
διαθέσιμη την ιστοσελίδα της Εταιρείας:
http://www.audiovisual.gr/uploads/2/financial_docs/EOKUseOf1_1_2018_30_6_2018.pdf
Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της επαναξιολόγησης των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης
απαιτήσεων καθώς και της επανεξέτασης του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, ο Όμιλος αναδιατύπωσε τις οικονομικές καταστάσεις της
συγκρίσιμης χρήσης 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8.
Συγκεκριμένα, με την επαναξιολόγηση των εκτιμώμενων ζημιών απομείωσης απαιτήσεων
προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης επιπλέον αναμενόμενων ζημιών ποσού € 3.520 χιλ.
Αντίστοιχα, η επίδραση από την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου
απομείωσης της υπεραξίας που σχετίζεται με την θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ προέκυψε η ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς απομείωσης της εν λόγω
υπεραξίας ποσού € 1.378 χιλ. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή προέκυψε μετά από
αλλαγή του συντελεστή ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές (από 3% σε 1,8%) που
χρησιμοποιήθηκε ως παραδοχή για τον υπολογισμό κατά τον έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας.
Στους πίνακες που ακολουθούν και παρουσιάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
περιόδου 01.01 – 30.06.2018 η συγκρίσιμη χρήση 2017 περιλαμβάνει τα στοιχεία της
ανωτέρω αναδιατύπωσης (βλ. και πίνακα αναδιατύπωσης στο τέλος της παρούσας
ενότητας).
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Συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άύλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

30.06.2018
60.255.587
8.373.633
44.547.890
0
0
57.500
0
3.139.288

31.12.2017
61.906.236
9.147.199
45.529.180
0
0
57.500
0
3.447.348

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

116.373.898

120.087.463

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες

1.461.250
8.435.351
19.571.740
1.332.110
0

1.666.988
8.909.756
6.199.431
1.833.232
21.825.644

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

30.800.452

40.435.050

147.174.350

160.522.513

39.788.183
12.906.838

92.839.095
12.906.838

2.586.246

2.586.246

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-50.264.624
5.016.644
-316.693
4.699.951

-99.442.605
8.889.574
2.180.674
11.070.248

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

3.712.124
1.249.535
55.537.454
3.378.324
63.877.438

3.885.187
1.244.657
46.153.374
3.376.440
54.659.657

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

15.439.344

16.050.121

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση
Λοιπές υποχρεώσεις

6.511.488
44.105.139
12.120.990

5.702.854
52.118.075
11.275.914

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

420.000

120.000

0
78.596.961
142.474.399

9.525.644
94.792.608
149.452.265

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
147.174.350
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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Συνοπτική κατάσταση συνολικών εσόδων
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 - 30.06.2018

01.01 - 30.06.2017

Πωλήσεις

19.344.833

20.525.978

Κόστος Πωληθέντων

14.661.802

16.028.103

4.683.031

4.497.875

400.906

718.962

Έξοδα διάθεσης

4.335.010

2.870.406

Έξοδα διοίκησης

3.411.169

3.125.194

18.102

116.390

-2.680.345

-895.153

243.140

688.025

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα

Λοιπά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) πρo φόρων , χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) πρo φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

2.663

175.812

Χρηματοοικονομικά έξοδα

2.801.747

1.851.291

-638.566

0

Κέρδη/Ζημιές από αποτίμηση επενδύσεων

0

-228.195

Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων

0

-740.670

-6.117.995

-3.539.497

129.064

-197.082

-6.247.059

-3.342.414

Κέρδη προ φόρων από διακοπείσες

0

-167.522

Φόρος εισοδήματος

0

795

Καθαρά κέρδη χρήσης από διακοπείσες

0

-168.316

-6.247.059

-3.510.731

0

-18.980

Κέρδη / (ζημιές) λοιπών στοιχείων σε εύλογη αξία

0

0

Φόρος Εισοδήματος

0

0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

-18.980

-6.247.059

-3.529.711

-5.785.342

-3.138.264

Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη χρήσης χρήσης

Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα
Λοιπές επιδράσεις
Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους

Κέρδη / Ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
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Δικαιώματα μειοψηφίας

-461.717

-204.150

Ιδιοκτήτες μητρικής

0

-87.534

Δικαιώματα μειοψηφίας

0

-80.783

-5.785.342

-3.138.264

-461.717

-204.150

Ιδιοκτήτες μητρικής

0

-97.375

Δικαιώματα μειοψηφίας

0

-89.921

-0,113

-0,181

Κέρδη / Ζημιές περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
αποδίδονται σε :

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες αποδίδονται σε :

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή

- βασικά σε €

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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Συνοπτική κατάσταση ταμειακών ροών
Έμμεση μέθοδος

ΟΜΙΛΟΣ
01.01 - 30.06.2018

01.01 - 30.06.2017

-6.117.995

-3.539.497

0

-167.522

Αποσβέσεις

2.923.484

1.583.178

Προβλέψεις

505.324

74.661

425

65.274

635.903

793.052

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0

0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2.801.747

1.939.236

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

205.737

-76.098

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

846.521

3.238.305

-4.517.366

-5.699.980

-2.801.747

-1.939.236

-108

244.354

-5.518.075

-3.484.273

-294.097

-318.112

3.128.500

0

2.663

175.812

2.837.065

-142.300

0

2.672.463

2.179.779

855.519

Μεταβολή υποχρεώσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων

0

-64.753

Χρηματοοικονομικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

-287.890

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

2.179.779

3.175.339

-501.230

-451.234

1.833.232

2.057.578

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από Διακοπείσες

108

7.419

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από συνεχιζόμενες

1.332.110

1.606.455

0

7.309

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές μη ταμειακές προσαρμογές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

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

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Λειτουργικές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου από συνεχιζόμενες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου από Διακοπείσες

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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Συνοπτική
μεταβολών
κεφαλαίων

κατάσταση
ιδίων

Όμιλος
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Επίδραση Αλλαγής Πολιτικής
(ΔΠΧΑ 9) 01.01.2018
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την
01.01.2018
Αποτέλεσμα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα περιόδου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Πώληση ποσοστού συμμετοχής σε
θυγατρική
Υπόλοιπο την 30.06.2018

Όμιλος

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη / (ζημιές) εις
νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μετόχων

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

92.839.095

12.906.838

2.586.246

-99.442.605

8.889.574

2.180.674

11.070.248

0

0

0

-123.238

-123.238

0

-123.238

92.839.095

12.906.838

2.586.246

-99.565.844

8.766.336

2.180.674

10.947.010

0

0

0

-5.785.342

-5.785.342

-461.717

-6.247.059

0

0

0

-5.785.342

-5.785.342

-461.717

-6.247.059

-53.050.911

0

0

53.050.911

0

0

0

0

0

0

2.035.650

2.035.650

-2.035.650

0

39.788.183

12.906.838

2.586.246

-50.264.624

5.016.644

-316.693

4.699.951

Μετοχικό κεφάλαιο

Αποθεματικό
Υπέρ Το Άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη / (ζημιές) εις
νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μετόχων

Μη ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Λοιπά στοιχεία
ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2017
80.839.095
12.906.838
0
2.353.944
-90.614.728
5.485.150
2.684.787
Αποτέλεσμα περιόδου
0
0
0
0
-3.225.798
-3.225.798
-284.933
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
0
0
0
962
-10.803
-9.841
-9.139
Συγκεντρωτικά συνολικά
0
0
0
962
-3.236.601
-3.235.639
-294.072
εισοδήματα περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0
0
2.672.463
0
0
2.672.463
0
Υπόλοιπο την 30.06.2017
80.839.095
12.906.838
2.672.463
2.354.906
-93.851.329
4.921.974
2.390.715
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
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-18.980
-3.529.711
2.672.463
7.312.689

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η αναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών της χρήσης 2017
όπως παρουσιάζεται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01 – 30.06.2018.
Η παραπάνω αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων της συγκρίσιμης χρήσης 2017
αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Ακίνητα για επενδυτικούς σκοπούς
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις σε Λοιπές Επιχειρήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

31.12.2017
Αναδιατυπωμένο

31.12.2017
Δημοσιευμένο

Προσαρμογές

61.906.236

61.906.236

0

9.147.199

9.147.199

0

45.529.180

46.907.541

-1.378.360

57.500

57.500

0

3.447.348

3.447.348

0

120.087.463

121.465.824

-1.378.360
0

Αποθέματα

1.666.988

1.666.988

0

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

8.909.756

10.442.444

-1.532.688

Λοιπές Απαιτήσεις

6.199.431

8.187.463

-1.988.033

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.833.232

1.833.232

0

21.825.644

21.825.644

0

40.435.050

43.955.771

-3.520.720

160.522.513

165.421.594

-4.899.081

Μετοχικό κεφάλαιο

92.839.095

92.839.095

0

Αποθεματικά υπέρ Το Άρτιο

12.906.838

12.906.838

0

2.586.246

2.586.246

0

-99.442.605

-94.929.637

-4.512.969

Καθαρή θέση μετόχων

8.889.574

13.402.543

-4.512.969

Δικαιώματα μειοψηφίας

2.180.674

2.566.787

-386.112

Σύνολο καθαρής θέσης

11.070.248

15.969.329

-4.899.081

3.885.187

3.885.187

0

1.244.657

1.244.657

0

46.153.374

46.153.374

0

3.376.440

3.376.440

0

54.659.657

54.659.657

0
0

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

0

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

16.050.121

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση
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16.050.121

0

5.702.854

5.702.854

0

52.118.075

52.118.075

0
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Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

11.275.914

11.275.914

0

120.000

120.000

0

9.525.644

9.525.644

0

94.792.608

94.792.608

0

149.452.265

149.452.265

0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
160.522.513
165.421.594
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

-4.899.081

01.01-31.12.2017
Αναδιατυπωμένο

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2017
Δημοσιευμένο

Προσαρμογές

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

42.566.945
33.904.037

42.566.945
33.904.037

0
0

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης

8.662.908
1.651.334
13.790.135

8.662.908
1.651.334
10.269.415

0
0
3.520.720

Έξοδα διοίκησης

5.922.004

5.922.004

0

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

56.172

56.172

0

(9.454.069 )

(5.933.348 )

(3.520.720 )

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

(2.163.141 )

1.357.579

(3.520.720 )

6.206.447

6.206.447

0

6.422.850
(1.152.856 )

6.422.850
225.504

0
(1.378.360 )

(740.670 )

(740.670 )

0

(11.563.998 )

(6.664.918 )

(4.899.081 )

Φόρος εισοδήματος

(1.824.470 )

(1.824.470 )

0

Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

(9.739.528 )

(4.840.447 )

(4.899.081 )
0

361.194

361.194

0

(2.754 )

(2.754 )

0

363.948

363.948

0
0

(9.375.580 )

(4.476.499 )

(4.899.081 )

Στοιχεία τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Φόρος Εισοδήματος
Αποτίμηση Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπές επιδράσεις

64.587
(20.996 )
327.186
(94.884 )
0

64.587
(20.996 )
327.186
(94.884 )
0

0
0
0
0
0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

275.892

275.892

(9.099.688 )

(4.200.607 )

0
0
(4.899.081 )

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά Επενδυτικά Αποτελέσματα
Αναλογία Αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημιές)
δραστηριότητες

προ

φόρων

από

διακοπείσες

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές ) χρήσης
δραστηριότητες

από διακοπείσες

Καθαρά κέρδη χρήσης

Συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους
Κέρδη
/
Ζημιές
περιόδου
δραστηριότητες αποδίδονται σε :

από

συνεχιζόμενες
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Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(8.905.468 )
(834.061 )

(4.392.499 )
(447.948 )

(4.512.969 )
(386.112 )

361.721

361.721

0

2.227

2.227

0

(8.640.225 )
(825.524 )

(4.127.256 )
(439.412 )

(4.512.969 )
(386.112 )

362.779

362.779

0

Κέρδη / Ζημιές περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποδίδονται σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

από

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
διακοπείσες δραστηριότητες αποδίδονται σε :

από

Ιδιοκτήτες μητρικής

Δικαιώματα μειοψηφίας
3.282
3.282
Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

Η παραπάνω αναδιατύπωση δεν είχε καμία επίδραση στις καθαρές ταμειακές ροές, ανά
δραστηριότητα και συνολικές, του Ομίλου και της Εταιρείας.

3.11.3. Μερισματική Πολιτική
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια των χρήσεων των ιστορικών χρηματοοικονομικών
πληροφοριών (χρήσεις 2017 και 2016), λαμβάνοντας υπόψη τα αρνητικά αποτελέσματα
του Ομίλου, δεν διένειμε μέρισμα. Η Εταιρεία δεν δύναται να διασφαλίσει την διανομή
κερδών σε κάθε οικονομική χρήση.
Η Εταιρεία σκοπεύει να διανείμει μέρισμα υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή αυτή θα
είναι εφικτή από την ταμειακή και την εν γένει χρηματοοικονομική της θέση και άλλους
παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα, φορολογικοί κλπ.
Πληροφορίες για τα δικαιώματα των μετόχων όσον αφορά την λήψη μερίσματος
περιγράφονται στο Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου ενότητα 4.8.2.

100

0
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3.12. Πληροφορίες για τις Τάσεις - Σημαντικές Αλλαγές στην
Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εταιρείας
3.12.1 Πληροφορίες για τις Τάσεις
Ακολούθως περιγράφονται οι σημαντικότερες πρόσφατες τάσεις όσον αφορά την
παραγωγή, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, το κόστος και τις τιμές πώλησης από τη λήξη
της τελευταίας χρήσης έως την ημερομηνία του εγγράφου αναφοράς :
α) Στον τομέα της διανομής videogames έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση των πωλήσεων,
απόρροια της κυκλοφορίας 2 πολυαναμενόμενων τίτλων οι οποίοι με τη σειρά τους
συμπαρασύρουν ανοδικά και τα έσοδα από πωλήσεις κονσολών και διαφόρων αξεσουάρ
που σχετίζονται με τα video παιχνίδια, με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν σημαντικά στα
έσοδα του Ομίλου. Το μικτό περιθώριο είναι υψηλό καθώς οι πωλήσεις αφορούν 1η
κυκλοφορία τίτλων και οι τιμές πώλησης των προϊόντων είναι στο ανώτατο σημείο τους.
β) Κατά την τρέχουσα περίοδο του έτους (τελευταίο 4μηνο) κυκλοφορούν οι περισσότεροι
κινηματογραφικοί τίτλοι στις αίθουσες, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να καταγράφει μέχρι
σήμερα σημαντικά έσοδα από τον τομέα της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών
σε σχέση με το ‘Α 6μηνο 2018.
γ) Επιπρόσθετα σε συνέχεια της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο 2018 με
την ODEON AE, έχουν δημιουργηθεί πρόσθετα έσοδα και δαπάνες που αφορούν στην
κινηματογραφική διανομή τίτλων τα οποία δεν υπήρχαν κατά την ενδιάμεση περίοδο
01.01-30.06.2018.
Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει να έχει βασική προτεραιότητα τον εξορθολογισμό του
κόστους λειτουργίας και την συνεχή αξιολόγηση των επιμέρους επιχειρησιακών τομέων.
Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε την διακοπή της δραστηριότητας της παραγωγής τηλεοπτικών
προγραμμάτων και προχώρησε, τον Απρίλιο του 2018, στην υπογραφή συμφωνητικού
μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της στην θυγατρική εταιρεία On PRODUCTIONS AE,
έναντι € 12,3 εκατ., σύμφωνα με την από 22.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. της.
Η οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τις πωλήσεις της Εταιρείας στον τομέα της
ψυχαγωγίας, με τις συνολικές πωλήσεις να κινούνται στα επίπεδα της προηγούμενης
χρήσης του 2017.
Για το υπόλοιπο της χρήσης του 2018 και το άμεσο μέλλον η εταιρεία αναμένει






Να ενισχυθεί η δραστηριότητα της εμπορίας videogames καθώς ο Όμιλος σχεδιάζει
να κυκλοφορήσει στην διαδικτυακή αγορά videogame ίδιας παραγωγής
Να συνεχιστεί η δυναμική της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών μετά από
την σύμπραξη με τον όμιλο της Odeon από τον Δεκέμβριο 2016 αφού διαθέτει
πλέον τις περισσότερες κινηματογραφικές αίθουσες στην χώρα
Να συνεχιστεί η δραστηριότητα της διανομής κινηματογραφικών ταινιών, η οποία
ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας και η
οποία ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την ταινία «Καζαντζάκης» το 2017, όπως έχει ήδη
συμφωνηθεί με την εταιρεία ODEON AE
Να συνεχιστεί η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου που ξεκίνησε μέσα στο
2017, αναμένοντας ότι μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία που
περιλαμβάνει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους € 52 εκ. περίπου.

101

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν
υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου
τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση.

3.12.2 Σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του
ομίλου
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στην
χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρείας από την 30.06.2018 έως και την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, με την εξαίρεση όσων αναφέρονται
σχετικά με την αναδιάρθρωση των τραπεζικών υποχρεώσεων στις ενότητες 4.1 και 2.1.

3.13. Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρείας
3.13.1. Περιορισμοί στην χρήση των κεφαλαίων
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται περιορισμοί
στην χρήση των κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου οι οποίοι θα επηρέαζαν άμεσα ή
έμμεσα τις δραστηριότητες τους.

3.13.2. Πηγές κεφαλαίων του Ομίλου
Ο Όμιλος έχει σαν βασική πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του τα ίδια
κεφάλαια και τον δανεισμό, καθώς και τυχόν πωλήσεις συμμετοχών ή/και παγίων
στοιχείων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι ταμειακές ροές του Ομίλου για τις χρήσεις των
ετών 2017 και 2016 καθώς και για το α’ εξάμηνο της χρήσης 2018 :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ
2017
-62
-352
181

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

-232
1.833

2016
-7.212
-1.599
9.388
576
2.065

Πηγή: : Στοιχεία από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31.12.2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν αρνητικές (-€
62χιλ) βελτιωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 7,21 εκ) λόγω της βελτίωσης
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των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου εξαιρουμένων των πρόσθετων προβλέψεων
για επισφαλείς απαιτήσεις.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν αρνητικές (-€
0,35 εκ) μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (-€ 1,60 εκ) και αφορούσαν κυρίως
στην αγορά μηχανημάτων για τον τομέα των ψυχαγωγικών πάρκων.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2017 ήταν οριακά
θετικές € 0,18 εκ απόρροια της ΑΜΚ που διενεργήθηκε στη χρήση και τη διάθεσή της
κυρίως στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Ακολούθως παρατίθενται οι ταμειακές ροές για την ενδιάμεση περίοδο 01.01-30.06.2018:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές Ροές (σε χιλ. €)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2018
-5.518
2.837
2.180
-501
1.332

Πηγή: : Στοιχεία από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018 ήταν
αρνητικές (-€ 5,5 εκ) και σε σχέση με την 30.06.2017 (-€ 3,5 εκ) επιδεινούμενες λόγω της
μείωσης της απόδοσης του κλάδου της διανομής κινηματογραφικών ταινιών και
videogames.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο του 2018 ήταν
θετικές κατά € 2,8 εκ ενώ την 30.06.2017 αρνητικές κατά € 142 χιλ.. Το θετικό πρόσημο
οφείλεται κατά βάση στην είσπραξη απαιτήσεων από την πώληση της συμμετοχής στον
κλάδο των τηλεοπτικών παραγωγών.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για το α’ εξάμηνο 2018 ήταν
θετικές € 2,18 εκ. όπως και την 30.06.2017 που ήταν € 3,18 εκ. Ο Όμιλος ενίσχυσε το
κεφαλαίο κίνησης αξιοποιώντας τα περιθώρια στις γραμμές βραχυπρόθεσμης
χρηματοδότησης.
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3.13.3. Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την
υλοποίηση μελλοντικών επενδύσεων.

3.14. Πρόσθετες Πληροφορίες
3.14.1. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30.06.2018 και κατά την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε τριάντα
εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες, εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και
σαράντα λεπτά του ευρώ (€ 39.788.183,40), διαιρούμενο σε συνολικά εκατόν τριάντα δύο
εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες, διακόσιες εβδομήντα οκτώ (132.627.278)
μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) ως εξής:
α) εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο
(102.847.472) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και
β) είκοσι εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες έξι
(29.779.806) ΠΑΨ ονομαστικές μετοχές.
Πέραν των ανωτέρω, δεν υφίστανται





μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο,
μετατρέψιμοι, ανταλλάξιμοι ή τίτλοι επιλογής (warrants) που να συνδέονται με τις
μετοχές της Εταιρείας
δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας
δικαίωμα προαίρεσης επί του κεφαλαίου οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου ή
συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα
αποτελέσει το αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης από μέλη της διοίκησης,
εργαζομένους ή τρίτα πρόσωπα.

Το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών είναι εισηγμένες στο Χ.Α., με την εξαίρεση
των 51.728.103 οι οποίες μετατράπηκαν σε κοινές με την από 29.06.2018 απόφαση της
Τ.Γ.Σ. και των οποίων εκκρεμεί η εισαγωγή στο Χ.Α. (αντικείμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου).
Το προνόμιο των ΠΑΨ ονομαστικών μετοχών συνίσταται μόνο ως προς την προνομιακή
απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των ΠΑΨ κεφαλαίου από το προϊόν της
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα
υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν.
Οι ΠΑΨ μετοχές παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές
εντός πενταετίας από την έκδοση τους. Επίσης, η μετατροπή των ΠΑΨ σε κοινές μετοχές
είναι υποχρεωτική μετά το πέρας πενταετίας από την έκδοση τους. Η σχέση μετατροπής και
στις δύο περιπτώσεις είναι 1:1 (1 ΠΑΨ προς 1 κοινή μετοχή).
Οι ΠΑΨ ονομαστικές μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
Οι κοινές μετοχές που προκύπτουν από την μετατροπή των ΠΑΨ εισάγονται για
διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η Εταιρεία, ούτε
οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία, κατέχει ίδιες μετοχές.
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3.14.2. Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου
Ακολουθεί πίνακας με την εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το 2005
(έτος εισαγωγής στο Χ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σε €)
Ημερομηνία
Γενικής
Συνέλευσης Ποσό ΑΜΚ

Αριθμός
Νέων
μετοχών

Συνολικός
Ονομαστική Αριθμός
Αξία ΑΜΚ
Μετοχών

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο

0,70

45.457.464

31.820.224,80

26/7/2013

20.173.004,60

28.818.578

0,70

74.276.042

51.993.229,40

25/7/2014

20.000.001,00

28.571.430

0,70

102.847.472

71.993.230,40

27/7/2015

3.782.695,00

5.403.850

0,70

108.251.322

75.775.925,40

30/6/2016

5.063.170,00

7.233.100

0,70

115.484.422

80.839.095,40

30/6/2017

11.999.999,20

17.142.856

0,70

132.627.278

92.839.094,60

29/6/2018

(53.050.911,20)

0

0,40

132.627.278

39.788.183,40

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

Επισημαίνεται, ότι η Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018 των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών
συνολικού ποσού €53.050.911,20 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,40
(από €0,70 σε €0,30).

Ο συνολικός αριθμός των ΠΑΨ μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρεία είναι 87.169.814 και
κατανέμεται ως εξής :
-Σειρά Α 28.818.578 (κατόπιν της από 26.07.2013 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)
-Σειρά Β 28.571.430 (κατόπιν της από 25.07.2014 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)
-Σειρά Γ

5.403.850 (κατόπιν της από 27.07.2015 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)

-Σειρά Δ 7.233.100 (κατόπιν της από 30.06.2016 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)
-Σειρά Ε 17.142.856 (κατόπιν της από 30.06.2017 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 87.169.814 ΠΑΨ μετοχών που εκδόθηκαν συνολικά
 Έχουν ήδη μετατραπεί 5.661.905 ΠΑΨ μετοχές, από το σύνολο των 28.818.578 της
Σειράς Α και εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χ.Α ως εξής :



1.363.723 με την από 30.12.2014 της Ε.Γ.Σ., με εισαγωγή τους για
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 04.11.2015
1.363.723 με την από 30.06.2015 της Τ.Γ.Σ., με εισαγωγή τους για
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 05.07.2016
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1.445.547 με την από 30.06.2016 της Τ.Γ.Σ., με εισαγωγή τους για
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 01.06.2017
1.488.912 με την από 30.06.2017 της Τ.Γ.Σ., με εισαγωγή τους για
διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 22.12.2017

 Μετατράπηκαν 51.728.103 με την απόφαση της τελευταίας Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018
των μετόχων της Εταιρείας σε κοινές μετά ψήφου (αντικείμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου) και εκκρεμεί η εισαγωγή τους. Οι ΠΑΨ μετοχές από τις
οποίες προήλθαν, είχαν εκδοθεί ως εξής :



Σειρά Α 23.156.673, (από το σύνολο των 28.818.578 της Σειράς Α και
κατόπιν της από 26.07.2013 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων)
Σειρά Β 28.571.430 (κατόπιν της από 25.07.2014 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των
μετόχων)

 Παραμένουν 29.779.806 ΠΑΨ μετοχές, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών (κοινών και ΠΑΨ) την 01.01.2018 και την 30.06.2018 ήταν
132.627.278.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού αριθμού των μετοχών της
Εταιρείας με διάκριση σε κοινές και ΠΑΨ μετοχές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΨ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ημερομηνία

26/7/2013
25/7/2014
30/12/2014
30/6/2015
27/7/2015
4/11/2015
30/6/2016
30/6/2016
5/7/2016
1/6/2017
30/6/2017
30/6/2017
22/12/2017
29/6/2018

Γεγονός

ΑΜΚ
ΑΜΚ
Μετατροπή*
Μετατροπή*
ΑΜΚ
Εισαγωγή **
ΑΜΚ
Μετατροπή*
Εισαγωγή **
Εισαγωγή **
ΑΜΚ
Μετατροπή*
Εισαγωγή **
Μετατροπή*

ΣΥΝΟΛΑ

Συνολικός
Αριθμός ΠΑΨ
μετοχών
(Ισχύουσες)

Νέες Κονές
Συνολικός
Αριθμός Νέων Μετατροπή
Μετοχές από
Αριθμός ΠΑΨ
ΠΑΨ μετοχών ΠΑΨ σε Κοινές Μετατροπή
μετοχών
από ΑΜΚ
Μετοχές
ΠΑΨ Μετοχών
(εκδοθείσες)
(Μη Εισηγμένες)

28.818.578
57.390.008
56.026.285
54.662.562
60.066.412
60.066.412
67.299.512
65.853.965
65.853.965
65.853.965
82.996.821
81.507.909
81.507.909
29.779.806

28.818.578
57.390.008
57.390.008
57.390.008
62.793.858
62.793.858
70.026.958
70.026.958
70.026.958
70.026.958
87.169.814
87.169.814
87.169.814
87.169.814

29.779.806

87.169.814

28.818.578
28.571.430
0
0
5.403.850
0
7.233.100
0
0
0
17.142.856
0
0
0

0
0
1.363.723
1.363.723
0
0
0
1.445.547
0
0
0
1.488.912
0
51.728.103

0
0
1.363.723
1.363.723
0
-1.363.723
0
1.445.547
-1.363.723
-1.445.547
0
1.488.912
-1.488.912
51.728.103

Συνολικός
Συνολικός
Αριθμός
Συνολικός
Αριθμός Κοινών
Κοινών Μη
Αριθμός Κοινών
Εισηγμένων
Εισηγμένων
μετοχών
μετοχών
μετοχών
0
0
1.363.723
2.727.446
2.727.446
1.363.723
1.363.723
2.809.270
1.445.547
0
0
1.488.912
0
51.728.103

51.728.103

Σημειώσεις *
**

Μετατροπή ΠΑΨ σε Κοινές Μετοχές
Εισαγωγή Νέων Κοινών Μετοχών (από Μετατροπή ΠΑΨ Μετοχών) σε Διαπραγμάτευση

Πηγή :

Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.
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Συνολικός
Αριθμός
Μετοχών

45.457.464
45.457.464
45.457.464
45.457.464
45.457.464
45.457.464
46.821.187
46.821.187
46.821.187
48.184.910
49.630.457
49.630.457
49.630.457
51.119.369
51.119.369

45.457.464
45.457.464
45.457.464
46.821.187
48.184.910
48.184.910
48.184.910
48.184.910
49.630.457
49.630.457
49.630.457
49.630.457
51.119.369
51.119.369
102.847.472

45.457.464
74.276.042
102.847.472
102.847.472
102.847.472
108.251.322
108.251.322
115.484.422
115.484.422
115.484.422
115.484.422
132.627.278
132.627.278
132.627.278
132.627.278

51.119.369

102.847.472

132.627.278
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3.14.3. Καταστατικό
Το Καταστατικό της Εταιρείας ισχύει σήμερα όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Τ.Γ.Σ. των μετόχων της 29.06.2018 (ημερομηνία και αριθμός καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ. 12.07.2018 και 1212712 αντίστοιχα).
Το Καταστατικό της Εταιρίας περιέχει διατάξεις που ακολουθούν τον Ν.2190/1920, όπως
ισχύει. Ειδικότερα : α) δεν προβλέπονται αυστηρότεροι όροι σε σχέση με την ισχύουσα
νομοθεσία όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για μεταβολή των δικαιωμάτων των
μετόχων, β) δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέρα από το οποίο κάθε συμμετοχή πρέπει να
κοινοποιείται, πέραν όσων ορίζει ο νόμος για τις εισηγμένες εταιρείες (Ν3556/2007), γ)
δεν περιέχει διατάξεις σχετικές με τις μεταβολές κεφαλαίου οι οποίες είναι αυστηρότερες
από την ισχύουσα νομοθεσία, δ) δεν περιέχει διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων
ενδέχεται να καθυστερήσει ή αναβάλει ή παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας.
Εταιρικός σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι:
1. Η διανομή παντός είδους οπτικοακουστικών μέσων.
2. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορεία, εξαγωγή ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVDs),
(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 εικόνας, 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 ψηφιακών
βιντεοδίσκων (DVD) ή οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού μέσου ή/και η
εκμετάλλευσή 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.
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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 κινηματογράφησης 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 απαιτούμενων 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.
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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 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, φεστιβάλ 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,
φωτογραφικής και εκτύπωσης.

χαρακτικής,

ηλεκτροτυπίας,

λιθογραφίας,

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 προμήθεια 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.
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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.
9. Η έναντι αμοιβής ιδίω ονόματι ή επ’ ονόματι τρίτου και για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία, επεξεργασία, μεταφορά,
διακίνηση,
παράδοση
και
διανομή
παντός
είδους
και
φύσης,
τυποποιημένου/προσυσκευασμένου ή μη εμπορεύματος, προϊόντος ή εν γένει
αντικειμένου, ως και η είσπραξη του αντιτίμου από την τυχόν πώλησή του για λογαριασμό
τρίτου.
Η διεξαγωγή στην Ελλάδα και το εξωτερικό επιχείρησης μεταφοράς των παραπάνω
προϊόντων και αντικειμένων, δια ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων από την εταιρεία κοινών
ή/και ειδικά διαρρυθμισμένων ή/και ειδικού τύπου αυτοκινήτων μέσων μεταφοράς, καθώς
και η εν γένει διαμεσολάβηση στην εμπορική εκμετάλλευση -ιδίως η περαιτέρω εκμίσθωσηπαντός τύπου μεταφορικών μέσων σε τρίτα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά,
πρόσωπα.
Η δημιουργία, μίσθωση, διαχείριση, εκμίσθωση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση χώρων
αποθήκευσης παντός είδους και φύσης εμπορευμάτων τρίτων.
Κάθε εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφής προς τους άνω σκοπούς της εταιρείας, η
οποία είναι αναγκαία ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήσιμη, για την πραγματοποίηση του άνω
σκοπού.
Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές
επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, ή η ίδρυση τέτοιων
επιχειρήσεων, ως και ο συνεταιρισμός με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η σύσταση
κοινοπραξίας με αυτά.
Γενική Συνέλευση
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 5 του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρίας, (ε) την
εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 23 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.
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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, τουλάχιστον μία φορά κάθε
εταιρική χρήση και μέσα σε 6 το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να
συγκαλεί Ε.Γ.Σ. όσες φορές το κρίνει σκόπιμο.
Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιωμένων με
αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την οριζόμενη μέρα
συνεδρίασης, στις οποίες δεν συνυπολογίζονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της
Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης της.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, η πρόσκληση για την σύγκληση
της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους
μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον
οποίο οι μέτοχοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Η πρόσκληση της Γ.Σ. δημοσιεύεται
στις εφημερίδες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της, είκοσι (20)
τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, ενώ στο τεύχος Ανωνύμων
Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γ.Σ. οι
παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ½.
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.
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 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
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) μεταβολή του τρόπου
διάθεσης των κερδών, (στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (ζ) 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 (η) σε κάθε άλλη
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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 από την συνεδρίαση που ματαιώθηκε, με
πρόσκληση που θα έχει γίνει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του
Ν2190/1920. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. 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 από την συνεδρίαση που
ματαιώθηκε δεύτερη επαναληπτική Γ.Σ., μετά από πρόσκληση που θα έχει γίνει κατά τα
παραπάνω, 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.
Διοικητικό Συμβούλιο
Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας ρυθμίζονται από τα άρθρα 20 έως 27 του
Καταστατικού της (τελευταία τροποποίηση 29.06.2018).
Σύνθεση – Εκλογή – Θητεία
1. Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρείς (3) κατ’ ελάχιστο και επτά
(7) κατ’ ανώτατο όριο μελών, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο
αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα
αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα
με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής (2ετής), και παρατείνεται
αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους μπορούν να επανεκλεγούν
και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο όμως
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού
προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξουσία-Αρμοδιότητες
1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την
ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το
νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.
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2.Το Διοικητικό Συμβούλιο ειδικότερα εκπροσωπεί την Εταιρεία στην ημεδαπή και στην
αλλοδαπή στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και λοιπές αρχές, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, διεθνείς οργανισμούς κάθε φύσης και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας
δικαστήριο στην Ελλάδα στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη αρχή.
3. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι
περιοριστική αλλά μόνο ενδεικτική.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική
ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους
της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους
ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της
εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία της είτε του Διοικητικού
Συμβουλίου όταν ενεργεί συλλογικά είτε με την υπογραφή των προσώπων που νομικά
έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κοινά ομολογιακά
(περιλαμβανομένων και κοινοπρακτικών) του άρθρου 6 ν.3156/2003.

δάνεια

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες
ομολογίες με πλειοψηφία των 2/3 των Μελών του και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8
ν. 3156/2003 και 3α και 13 παρ.1 του κ.ν.2190/1290.
Για την έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 9 N3156/2003 και 3β του N2190/1920.

Συγκρότηση του Δ.Σ.-Προεδρείο-Σύγκλιση-Συνεδριάσεις
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του σε κάθε ανανέωση και κατά την
πρώτη συνεδρίασή του με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον
Αντιπρόεδρο, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος από άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη η απονομή σε ένα πρόσωπο δύο αξιωμάτων.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που
ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας
της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
4. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατά τις
διατάξεις της παρ. 3α του άρθ.20 του ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη
συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
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από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς
δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του
με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται
να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή
απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το
Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον
αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη
σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη
σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αντιπροσώπευση Μελών-Απαρτία-Πλειοψηφία
1. Αν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο Σύμβουλο, που θα ορίσει αυτός με
επιστολή.
Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι. Ποτέ
όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον
κλάσμα. Όλα τα θέματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν.3884/2010.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων μελών, εκτός από την περίπτωση
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

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
σύγκρουσης ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν
επιχειρήσεων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Περιγραφή των δικαιωμάτων και τυχόν προνομίων και περιορισμών κάθε κατηγορίας
μετοχών, καθώς και των όρων συμμετοχής των κατόχων μετοχών στις Γ.Σ. υπάρχει στην
ενότητα 4.8 «Δικαιώματα Μετόχων».
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3.15. Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα της Εταιρείας και
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού (τελευταία τροποποίηση 29.06.2018) της
Εταιρείας το ανώτατο όργανο της είναι η Γ.Σ. των μετόχων της, η οποία εκλέγει το Δ.Σ..
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της είναι τα μέλη του Δ.Σ., η Επιτροπή ελέγχου, ο Γενικός
Διευθυντής, ο Διευθυντής του τμήματος Home Entertainment, ο Οικονομικός Διευθυντής
και ο Εσωτερικός Ελεγκτής.
Η επαγγελματική διεύθυνση των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων καθώς και των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας είναι η διεύθυνση
της έδρας της Εταιρείας Πάρνωνος 3, Μαρούσι 15125.

3.15.1. Μέλη Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και Ανώτερα
Διοικητικά Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία διοικείται
από το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να ορίσει ένα
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τον
Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών
μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 1/3 του συνολικού αριθμού των
μελών του Δ.Σ. και εάν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, δεν έχουν
καμία σχέση εξάρτησης με τη Εταιρεία ή με συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα, κατά την
έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας για διετή θητεία. Κατ’
εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τ.Γ.Σ.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας Σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των
παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
Απόντα μέλη δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από μέλος του Δ.Σ.. Σημειώνεται ότι κάθε
μέλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόν μέλος του Δ.Σ..
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών.
Στην ενότητα 3.14.3 παρατίθενται αναλυτικά οι προβλέψεις του καταστατικού της
Εταιρείας σε σχέση με το Δ.Σ. της.
Το τρέχον Δ.Σ. εξελέγη από την Τ.Γ.Σ. στις 29.06.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα την
02.07.2018 και θα διοικεί την Εταιρεία έως τις 29.06.2020.
Την 12.07.2018, καταχωρήθηκαν, με αριθμό καταχώρισης 1212572, στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα από 29.06.2018 πρακτικά της ανωτέρω συνεδρίασης της Τ.Γ.Σ. των
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μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας, το Δ.Σ. που θα διοικήσει την Εταιρεία για δύο
(2) έτη, το αργότερο μέχρι την Τ.Γ.Σ. εντός του 2020, έχει ως εξής:
Μέλη ΔΣ
Η σύνθεση του τρέχοντος Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ως εξής :

1

Ονοματεπώνυμο
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος

2

Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη

3

Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος
Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος

4

Νικόλαος
Θεοφανόπουλος
του Μέλος
Κωνσταντίνου
Κίμων-Νικόλαος
Φραγκιάδης
του Μέλος
Παναγιώτη
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Μέλος
Γεωργίου - Ιωάννη
Άννα - Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου
Μέλος

5
6
7

Ιδιότητα
Εκτελεστικό

Μη
μέλος
& Εκτελεστικό Μέλος

Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Μη
Εκτελεστικό
Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη από
τα οποία τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η επαγγελματική διεύθυνση των
μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας Πάρνωνος 3,
Μαρούσι 15125.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που
αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που
σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ρυθμίζονται από το Καταστατικό της
Εταιρείας και τον Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Μέλη Επιτροπής Ελέγχου
Η σύνθεση της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Αντώνης Πολυκανδριώτης
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος
Άννα - Ειρήνη Γιάκου

Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

117

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Τμήματος Home Entertainment, Οικονομικός Διευθυντής,
Εσωτερικός Ελεγκτής, Ομίλου
Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας είναι ο κος Απόστολος Βούλγαρης, Διευθυντής Τμήματος
Home Entertainment του Ομίλου ο κος Νικόλαος Τζανάκης, Οικονομικός Διευθυντής ο κος
Πέτρος Ρούμπης και Εσωτερικός Ελεγκτής η κα Μαριάτα Φιφλή.

Βιογραφικά Σημειώματα Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών του Ομίλου
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των διαχειριστικών, εποπτικών
οργάνων και των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών:
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.
Βούλγαρης Απόστολος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός
Διευθυντής του Ομίλου, Μέλος Δ.Σ..
Γεννήθηκε το 1959. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
Εργάζεται στην Εταιρία από συστάσεώς της αρχικά ως προϊστάμενος λογιστηρίου και μετά
ως οικονομικός διευθυντής της. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2002. Ασκεί τα
καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου από το Μάιο 2015.
Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1963 στην Κέρκυρα. Σπούδασε Νομικά στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Δραστηριοποιείται στον χώρο του εμπορίου από το 1995, κυρίως μέσω της
Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ», ενώ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει συμμετάσχει
στα ΔΣ πολλών εταιρειών. Ως ανεξάρτητος σύμβουλος έχει ολοκληρώσει αναδιοργανώσεις
διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών σε διάφορες επιχειρήσεις.
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 1996. Είναι μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας από το 2004.
Κίμων - Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη , Μέλος Δ.Σ.
Γεννήθηκε το 1974 στη Λ.Δ. του Κογκό και τελείωσε σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου
πήρε στη συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο MBA με εξειδίκευση το Διεθνές Marketing από το
Πανεπιστήμιο του Sunderland. Ξεκίνησε τη καριέρα του από τις εταιρείες του ομίλου
Βαρδινογιάννη Motor Oil Hellas και Varnima London και το 1998 εντάχθηκε στο δυναμικό
του Star Channel. Συνεργάζεται με τον Όμιλο Audio Visual από τον Ιούλιο του 2001 και είναι
μέλος στο Δ.Σ. της εταιρείας από το 2012.
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής
Ελέγχου,
Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Σήμερα
ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Συνεργάζεται με τον όμιλο AUDIO VISUAL από το 2015.
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Άννα Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου, Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου,
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.
Πολυκανδριώτης Αντώνης του Νικολάου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,
Γεννήθηκε το 1959. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών Εμπορικών
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει σημαντική εμπειρία σε οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες σε
εταιρείες ελληνικές, πολυεθνικές και ελεγκτικές. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Νικόλαος Τζανάκης του Γεωργίου, Διευθυντή Τμήματος Home Entertainment
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Εμποροπλοιάρχων,
ειδικότητα Radio Electronic officer καθώς και των ΤΕΙ Πειραιά τμήμα Μηχανικός Η/ΥΡομποτική. Διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία σε ελληνικές και ξένες εταιρείες από το 1988.
Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Γερμανικά και Γαλλικά σε βασικό επίπεδο. Εργάζεται στον
Όμιλο από το 2011 κατέχοντας την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής
International Gaming & Entertainment SA και του Διευθυντή του Τμήματος Home
Entertainment του Ομίλου.
Πέτρος Ρούμπης του Κωνσταντίνου, Οικονομικός Διευθυντής.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διαθέτει
ελεγκτική προϋπηρεσία σε εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Εργάζεται στον όμιλο
από το 2005 ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου της μητρικής εταιρείας, ενώ από το 2018 και
Οικονομικός Διευθυντής.
Μαριάτα Φιφλή του Αναργύρου , Εσωτερικός Ελεγκτής
Γεννήθηκε το 1975. Κατέχει Professional Qualification από το Global Body for Professional
Accountants (ACCA) Association of Chartered & Certified Accountants και από το Σώμα
Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος (Σ.Ο.ΕΛ) . Εργάζεται στις οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου
από το 2003. Από τον Ιούλιο του 2018 έχει αναλάβει καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή.

3.15.2 Εκπροσώπηση – Θητεία Δ.Σ. Εταιρείας
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας το Δ.Σ. έχει την διοίκηση
(διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και κάθε
άλλης Αρχής, Νομικών Προσώπων ή/και φυσικών προσώπων. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση
του να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης
της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και
την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Η Εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία της είτε του Διοικητικού
Συμβουλίου όταν ενεργεί συλλογικά είτε με την υπογραφή των προσώπων που νομικά
έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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3.15.3 Επιτροπές
Στην Εταιρία υφίσταται και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αμοιβών και
Παροχών.
Επιτροπή Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής Ελέγχου, είναι εκείνες που προβλέπονται στο Ν.
4449/2017, όπως ισχύει, συμπεριλαμβάνονται δε στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής
Ελέγχου όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. της Εταιρείας στην συνεδρίαση της
19.01.2018, και συγκεκριμένα συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του ΔΣ στα καθήκοντά του
σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο, την εποπτεία του
τακτικού ελέγχου καθώς επίσης και την εποπτεία της διαδικασίας παρακολούθησης της Εταιρείας
για τη συμμόρφωση της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας εκλέχτηκε με την από 29.06.2018 απόφαση της
Τ.Γ.Σ. με διετή θητεία έως 30.06.2020. Η συγκρότησή της σε σώμα, καθώς και ο καθορισμός
των αρμοδιοτήτων της έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίασή της στις 17/07/2018, η οποία
εξέλεξε τον Αντώνη Πολυκανδριώτη Πρόεδρο. Επισημαίνεται ότι ο πρόεδρος κ.
Πολυκανδριώτης Αντώνης δεν απασχολείται στην εταιρεία και δεν συμμετέχει στο
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν κατά την ημερομηνία
εκλογής τους έως και την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου τις προϋποθέσεις
ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 3016/2002, άρθρο 4 και
4449/2017, άρθρο 44 παρ. 1 και έχουν καλή γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας και του
Ομίλου.
Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και
λογιστική, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 του Ν.4449/2017 ώστε να
είναι σε θέση η εν λόγω επιτροπή να εκπληρώσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες που σχετίζονται με
το άρθρο 44, παρ. 3 του ίδιου νόμου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τις παραπάνω προϋποθέσεις καλύπτει ο
κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Ο κ. Πολυκανδριώτης έχει
εμπειρία άνω των 30 ετών σε διάφορες θέσεις ευθύνης με οικονομικά, διοικητικά και
ελεγκτικά καθήκοντα και πιο συγκεκριμένα σε θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων,
αναδιάρθρωσης δανείων, χάραξης διαδικασιών ελέγχου καθώς και υποστήριξης και ελέγχου
οικονομικών και διοικητικών τμημάτων (χρηματοδοτήσεις, κατάρτιση και έλεγχος
οικονομικών καταστάσεων, οικονομικός έλεγχος, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες).
Επίσης διαθέτει επαρκεί γνώση των ελεγκτικών προτύπων.
Στις υποχρεώσεις και στο πλαίσιο των κύριων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου
διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης των μελών του Δ.Σ. εντάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία:
1. Η εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η παροχή σχετικών οδηγιών.
2. Η ενημέρωση του Δ.Σ, της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού
ελέγχου και η επεξήγηση για το πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν
λόγω διαδικασία,
3. Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολής
συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.
ενημερώνει το Δ.Σ. με τις διαπιστώσεις της και υποβάλει προτάσεις βελτίωσης της
διαδικασίας, εφόσον κριθεί σκόπιμο,
4. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και κατά περίπτωση,
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5.

6.

7.

8.

9.

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της
ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
Η παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη
οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
Η επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των
ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως της καταλληλόλητας της παροχής μη ελεγκτικών
υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014,
Η διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και υποβολής
πρότασης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών που θα διοριστούν
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ.
8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
Η παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του
συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρείας αφενός με το
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και αφετέρου με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων,
σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,
Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου
σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα καθώς και το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο χωρίς
να επηρεάζει την ανεξαρτησία της.

Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών
Η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών, η οποία συστάθηκε με την από 25.5.2006 και
επανασυγκροτήθηκε με την από 02.07.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, με διετή θητεία έως
30.06.2020 και με μέλη τους κκ. Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο (Πρόεδρο της Επιτροπής,
ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Νικόλαο Θεοφανόπουλο (Μέλος της Επιτροπής, μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), και Άννα – Ειρήνη Γιάκου (Μέλος της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και 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.
Δεν προβλέπονται αμοιβές για την συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω επιτροπή.

3.15.4 Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται με το καθεστώς εταιρικής διακυβέρνησης, όπως
αυτό οριοθετείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τον Ν2190/1920 (περί
ανωνύμων εταιρειών), τον Ν.3016/2002 (περί εταιρικής διακυβέρνησης), τον Ν.3556/2007 (περί
προϋποθέσεων διαφάνειας για την πληροφόρηση εκδοτών με μετοχές εισηγμένες σε
οργανωμένη αγορά), τον Ν.4403/2016 (άρθρο 2, περί δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και
υπαγωγής ή οικειοθελούς υιοθέτησης κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης), τον Ν.4449/2017
(άρθρο 44, περί ύπαρξης και λειτουργίας επιτροπής ελέγχου σε εταιρείες δημοσίου
συμφέροντος), όπως ισχύουν, την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ. (περί εσωτερικού
ελέγχου, υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων) καθώς και την υπ’
αριθμ. εγκύκλιο με πρωτόκολλο 1302/28.04.2017 της Ε.Κ. (περί εφαρμογής των διατάξεων του
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άρθρου 44 του Ν.4449/2017). Επιπλέον, έχει υιοθετήσει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για τις εισηγμένες εταιρείες (Ο Κώδικας
αυτός βρίσκεται στον ιστοσελίδα του ΣΕΒ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.helex.com/el/web/guest/esed.
Περαιτέρω, η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε και
τέθηκε σε ισχύ με την από 27.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας διαθέτει το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο
άρθρο 6 του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τον
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και με την
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Κατωτέρω παρατίθεται η γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2017.
Η Εταιρία δηλώνει ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας
οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρία, οι μετοχές της οποίας
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης στον οποίο η Εταιρία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µία
σειρά από επιπλέον (πέρα των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση µε
τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή
ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της µη εφαρμογής),για τις
οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που
δικαιολογούν αυτές. Σχετική αναφορά για την μη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων γίνεται και
από τον ίδιο τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για εταιρίες που δεν ανήκουν στον FTSE-20
και FTSE-40.
Κατωτέρω αναφέρονται αναλυτικά οι εν λόγω αποκλίσεις.
• Αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΔΣ:
το ∆.Σ. δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ∆Σ καθώς θεωρείται ότι η
υπάρχουσα διαδικασία εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας και τους
σκοπούς της.
• Αναφορικά με την ανάδειξη υποψηφίων μελών του ΔΣ:
η Εταιρία δεν έχει κρίνει απαραίτητη την δημιουργία επιτροπής ανάδειξης
υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ καθώς με την υφιστάμενη διαδικασία που ακολουθείται
έχει επιτευχθεί η ομαλή και επιτυχής λειτουργία του ΔΣ.
• Αναφορικά με την εν γένει λειτουργία του ΔΣ:
α) δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ∆Σ, καθώς οι διατάξεις του
υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας αξιολογούνται ως επαρκείς για την
οργάνωση και λειτουργία του ∆Σ.
β) το ∆Σ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων
και 12µηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα µε τις ανάγκες της
Εταιρίας, καθώς η εταιρία θεωρεί ότι η λειτουργία του ΔΣ καλύπτεται επαρκώς από τον
υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές διατάξεις του. Επιπρόσθετα, η
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σύγκληση ΔΣ είναι ιδιαίτερα ευχερής, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, όταν το
επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρίας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου
προγράμματος δράσεως.
γ) δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του
Προέδρου του ∆Σ και των µη εκτελεστικών µελών του χωρίς την παρουσία των
εκτελεστικών µελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων,
καθώς όλα τα σχετικά θέματα αμοιβών είναι σαφώς καθορισμένα από τον υφιστάμενο
Κανονισμό Λειτουργίας ενώ τυχόν απόκλιση συζητείται παρουσία όλων των µελών του
∆Σ.
δ) δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα
νέα µέλη του ∆Σ αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα
υπόλοιπα µέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως µέλη του ∆Σ πρόσωπα που
διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες.
ε) δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη για παροχή πόρων προς τις επιτροπές του ∆Σ για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων.
Ωστόσο, όλα τα αιτήματα από οιοδήποτε τμήμα αναφορικά με την πρόσληψη
εξωτερικών συμβούλων εξετάζονται από την Διοίκηση και εγκρίνονται ανά περίπτωση,
µε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.
• Αναφορικά με την αξιολόγηση του ΔΣ:
δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του
Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος
Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου.
Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την
υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Δεν υφίσταται, πλέον των ανωτέρων
σύστημα αξιολόγησης του Δ.Σ. και των επιτροπών του.
• Αναφορικά με το επίπεδο και τη διάρθρωση των αμοιβών:
Δεν υπάρχουν αμοιβές του Προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των
μελών του ΔΣ, εκτελεστικών και μη, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ και
στις επιτροπές αυτού.
Η λειτουργία της Επιτροπής Αμοιβών δεν έχει συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας,
διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων (Πρόσκληση του
Προέδρου της, Ημερησία Διάταξη, Τήρηση Πρακτικών κλπ.).
Εκτελεστικά και Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3016/2002 σε εκτελεστικά
και μη εκτελεστικά και σε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
Εκτελεστικά μέλη του παρόντος Δ.Σ. είναι :
1
2

Ονοματεπώνυμο
Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννη
Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του
Παναγιώτη

Θέση στο Δ.Σ.
Ιδιότητα
Αντιπρόεδρος
& Εκτελεστικό Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
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Μη εκτελεστικά μέλη του παρόντος Δ.Σ. είναι :
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Ιωάννης Βαρδινογιάννης του
Θεόδωρου
Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη
Νικόλαος
Θεοφανόπουλος
Κωνσταντίνου

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Μη
Μέλος
Μη
Μέλος

του Μέλος

Εκτελεστικό
Εκτελεστικό

Μη εκτελεστικά, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα, μέλη του παρόντος Δ.Σ. είναι :
1
2

Ονοματεπώνυμο
Θέση στο Δ.Σ.
Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Μέλος
Γεωργίου – Ιωάννη
Άννα - Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου
Μέλος

Ιδιότητα
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο
Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

Το τρέχον ΔΣ εξελέγη με απόφαση της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας και
θα διοικήσει την Εταιρεία για δύο (2) έτη, το αργότερο μέχρι την Τ.Γ.Σ. εντός του 2020.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το
οποίο είναι διοικητικά ανεξάρτητο από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και είναι
σχεδιασμένο ώστε να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι ο συνεχής έλεγχος και η
βελτίωση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Στοχεύει στο να βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. και της Διοίκησης για την αποτελεσματική
εκτέλεση των καθηκόντων τους παρέχοντάς τους ανεξάρτητες και αντικειμενικές
αναλύσεις, αξιολογήσεις, σχόλια και προτάσεις σχετικές με τις ελεγχόμενες
δραστηριότητες.
Με τη λειτουργία και τη δραστηριότητά του συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
Εταιρείας και των θυγατρικών της υιοθετώντας μία συστηματική και επαγγελματική
προσέγγιση στις μεθόδους αξιολόγησης καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Η σύνθεση, η στελέχωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι
σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας στην Κείμενη
Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και στις Κανονιστικές Αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον όσον αφορά τη συμμόρφωση με Επαγγελματικά Πρότυπα,
Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα ο Εσωτερικός Έλεγχος λειτουργεί σύμφωνα με το
Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (International Professional Practice
Framework) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), το οποίο
περιλαμβάνει: α) τις Βασικές Αρχές (Core Principles), β) τον Ορισμό του Εσωτερικού
Ελέγχου (Definition of Internal Audit), γ) τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική
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πρακτική του εσωτερικού ελέγχου (Standards) και δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of
Ethics).
Αρμοδιότητες Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νομοθεσία που
διέπει τη λειτουργία του, στις κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος εντάσσονται, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:














Ο έλεγχος συμμόρφωσης και τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, των
εσωτερικών πολιτικών και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει
κείμενης νομοθεσίας, που αφορά στην Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των
ανωνύμων εταιρειών και του Κανονιστικού Πλαισίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο έλεγχος και αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal
control system) της Εταιρείας, ο εντοπισμός ενδεχόμενων αδυναμιών και η εισήγηση
σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
Η αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
Η επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της
Εταιρείας και η επιβεβαίωση της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας.
Η αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης, κατανομής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων
και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του βαθμού κατά τον οποίο
έχουν καθιερωθεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης.
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας,
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν
έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και μηχανισμοί ελέγχου.
Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και την έγκαιρης προετοιμασίας των
χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών, με αποδέκτες τόσο εντός όσο και εκτός
της Εταιρείας
Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ζημίας των
συμφερόντων της Εταιρείας, με σκοπό τη διεξοδική εξέταση του θέματος και την
εξακρίβωση της έκτασης της.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων
από τις ελεγχόμενες μονάδες της Εταιρείας, για την επαρκή αντιμετώπιση των
εντοπιζόμενων αδυναμιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις
των πάσης φύσεως ελέγχων.
Η διεκπεραίωση οποιουδήποτε έργου ζητηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου ή και τη
Διοίκηση της Εταιρείας (μετά τη λήψη σχετικής έγκρισης από την Επιτροπή Ελέγχου).
Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής προτείνεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, διαθέτει
υψηλού επιπέδου γνώσεις και επαρκή εμπειρία επί των ελεγκτικών μεθόδων και προτύπων
και είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης. Βασικά καθήκοντα του είναι τα εξής:
 Να μεριμνά για την κατάλληλη οργανωτική δομή του Τμήματος, καθώς και για την
εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών σύμφωνα με τις
βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τα πρότυπα του εσωτερικού ελέγχου,
 Να υποβάλει το ετήσιο πλάνο εσωτερικού ελέγχου προς έγκριση,
 ενημερώνει εγγράφως, μια (1) φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, για τον διενεργούμενο από αυτόν έλεγχο,
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Να ενημερώνει άμεσα τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για όλες τις σημαντικές
μεταβολές που έγιναν σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος,
ΝΑ παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας και
Να διεξάγει την ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) και υποβάλει τις βελτιωτικές προτάσεις.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου έχει λειτουργική αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου και στο
Δ.Σ. και διοικητική αναφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σχετικά με τη
επίτευξη των στόχων του ΣΕΕ.
Η λειτουργική γραμμή αναφοράς εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ανεξαρτησίας για
το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, ενώ η διοικητική γραμμή αναφοράς εξασφαλίζει τις
κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του Τμήματος όπως για όλες τις οργανωτικές μονάδες
της Εταιρείας.

Κατά δήλωση της Εταιρείας, ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ελεύθερος από κάθε παρέμβαση
κατά τον προσδιορισμό του πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση των
εργασιών και κατά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του. Επιπλέον, δηλώνεται ότι είναι
ανεξάρτητος και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας
ή των θυγατρικών της, ότι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ότι δεν έχει
οριστεί ως εσωτερικός ελεγκτής μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικό στέλεχος
το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς του
παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
Η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χ.Α. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτήν.
Η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Μαριάτα Φιφλή του Ανάργυρου (τηλ. 2108092116) η οποία είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίστηκε δυνάμει της
από 17.07.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την
οποία επιβεβαιώθηκε ότι το ως άνω πρόσωπο διαθέτει επαρκή προσόντα και εμπειρία για
την άσκηση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή, έχει άριστη γνώση του αντικειμένου
δραστηριοποίησης του Ομίλου και τέλος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν. 3016/2002, ήτοι δεν αποτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες
ή συγγενείς του προσώπου αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας.
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων
Το τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο κοινό
πληροφορίες μέσω του Χ.Α., προκειμένου να καταχωρηθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
του Χ.Α.
Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία δημοσιοποιούμενα αναμένεται
ότι θα επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της Εταιρείας.
Γεγονότα τα οποία έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων
είναι:
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1. Αποφάσεις που αφορούν την ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Εταιρείας ή εταιρείας που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
2. Αποφάσεις ή συμφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή
επιχειρηματικών συμμαχιών, καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία.
3. Αποφάσεις για την υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς.
4. Αποφάσεις ή συμφωνίες για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή
εξαγοράς, απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον
5% εταιρείας στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 10% η Εταιρεία ή τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
5. Αποφάσεις για αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων
διευθυντικών στελεχών.
6. Αποφάσεις για τη διανομή και την καταβολή μερισμάτων, για πράξεις έκδοσης νέων
μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης και μετατροπής, όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό του Χ.Α., ως εκάστοτε ισχύει.
7. Αποφάσεις αλλαγής ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο
ενημερωτικό ή ετήσιο δελτίο συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
8. Οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση, στην κεφαλαιακή
διάρθρωση της Εταιρείας, ιδίως στην δαπάνη της επιβάρυνσης και στην απόδοσή της.
9. Προκειμένου περί εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιημένα
οικονομικά μεγέθη του ομίλου.
10. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Απόφαση νοείται κάθε απόφαση του αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Εταιρείας.
Στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και αυτές
που αφορούν στη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης σχετικά με τα πιο
πάνω θέματα.
Ως συμφωνία που θα πρέπει να γνωστοποιηθεί νοείται και η υπογραφή προσυμφώνου που
περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των δεσμεύσεων των αντισυμβαλλόμενων.
Αναβολή της δημοσιοποίησης των προνομιακών πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπ’ ευθύνη της Εταιρείας εφόσον η αναβολή αυτή δεν ενέχει
κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και εφόσον η Εταιρεία μπορεί να
διασφαλίσει ότι η εν λόγω πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική για όσο διάστημα
διαρκεί η αναβολή της δημοσιοποίησης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς, περιπτώσεις αναβολής
της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών συνιστούν:
- Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη ή συναφή στοιχεία των οποίων η δημοσιοποίηση
ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση ή την ομαλή ροή τους.
- Αποφάσεις που έλαβε ή συμβάσεις που σύναψε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας, οι οποίες για να τεθούν σε ισχύ, πρέπει να εγκριθούν από άλλο όργανο
της Εταιρείας και η δημοσιοποίηση πριν από την έγκρισή τους θα μπορούσε να
υπονομεύσει την ορθή εκτίμηση αυτών των πληροφοριών από το κοινό. Σύμφωνα
με δήλωσή της, η Εταιρεία διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
πληροφοριών αυτών:
- Λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στις
πληροφορίες αυτές από πρόσωπα άλλα από εκείνα στα οποία οι εν λόγω
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους στην
Εταιρεία.

127

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
-

Συνάπτοντας συμβάσεις εμπιστευτικότητας με πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση
σε προνομιακές πληροφορίες.
- Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που
έχει πρόσβαση σε αυτές τις προνομιακές πληροφορίες γνωρίζει τις εκ του νόμου
και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεις του και είναι ενήμερο για
τις κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης αυτών των πληροφοριών.
Το τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων σε περιπτώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που δεν
έχουν επιβεβαιωθεί και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή των
τιμών των μετοχών, προβαίνει είτε σε επιβεβαίωσή τους είτε σε άμεση διάψευσή τους.
Αρμόδιο πρόσωπο για την σύνταξη και έγκριση των σχετικών δημοσιοποιήσεων είναι ο κος
Ιωάννης Σταματάκος του Νικολάου (τηλ.210-8092252),
Εάν το τμήμα Εταιρικών ανακοινώσεων έχει βάσιμες υπόνοιες για την απώλεια του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών εκείνων που επηρεάζουν την τιμή των
μετοχών και για τη διαρροή τους σε τρίτους πριν από την τυχόν επίσημη γνωστοποίησή
τους, το τμήμα προβαίνει στην επίσημη γνωστοποίησή τους ή σε σχετική προειδοποίηση
του επενδυτικού κοινού.
Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η Εταιρεία διαθέτει ειδικό Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, το
οποίο μεριμνά για την άμεση, υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, καθώς και τη
διευκόλυνση των μετόχων να ασκούν τα δικαιώματά τους.
Το Δ.Σ. αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των μετόχων της
Εταιρείας, διευκολύνοντας την ενημέρωσή τους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων
και παροτρύνοντας τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις όπου έχουν την ευκαιρία
να έλθουν σε άμεση επαφή με τη Διοίκηση, να θέσουν ερωτήματα που τους απασχολούν
και να συνεισφέρουν στην τελική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της
εταιρείας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να
πραγματοποιούν επιμέρους συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν
σημαντικό μερίδιο του κεφαλαίου της με στόχο την πληρέστερη πληροφόρησή τους σε
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συγκεντρώνουν τις διατυπούμενες απόψεις των
μετόχων, τις μεταφέρουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και μεριμνούν ώστε οι αρχές και
διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για τους
μετόχους και επενδυτές να είναι έγκαιρα διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη με σύγχρονα
μέσα.
Από τις 17.07.2018 τη θέση του υπεύθυνου του Τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων και του
Γραφείου Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει αναλάβει ο κος Ιωάννης Σταματάκος του Νικολάου,
το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 80 92 252.

3.15.5 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών
στελεχών δηλώνουν ότι :
1. Πέραν των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ιδιότητα τους και την θέση τους
στην Εταιρεία δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες σημαντικές για
την Εταιρεία,
2. Δεν υφίστανται οποιοιδήποτε οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας ή των Ανωτέρων
Διοικητικών Στελεχών αυτής,
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3. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου
εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε τελευταία έτη, ούτε έχουν
γνώση περί οποιασδήποτε εκκρεμότητας εις βάρος τους ποινικής δίωξης,
4. Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών,
5. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας κατηγορίας ή/και επιβληθείσας
κύρωσης
εκ
μέρους
των
καταστατικών
ή
ρυθμιστικών
αρχών
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν).
Επιπλέον, δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα
του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να
παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών,
6. Η τοποθέτηση στη θέση τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας με τους κυριότερους μετόχους της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της
Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων,
7. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα/θέση τους στην Εταιρεία και τον
Όμιλο δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική
σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους,
8. Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος
αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών του
Εκδότη που κατέχουν,
9. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, δεν απέκτησαν ούτε κατέχουν σήμερα μετοχές ή
δικαιώματα προαίρεσης (stock options) της Εταιρείας με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 Ο κ. Ιωάννης Θ. Βαρδινογιάννης κατέχει έμμεσα ποσοστό 29,73% και
32,10% των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
προ της, και μετά την μετατροπή, με την από 29.06.2018 απόφαση της
Τ.Γ.Σ., των ΠΑΨ μετοχών σε κοινές αντίστοιχα.
 Ο κ. Απόστολος Βούλγαρης κατέχει άμεσα ποσοστό 0,97% των κοινών
μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μετά την μετατροπή,
με την από 29.06.2018 απόφαση της Τ.Γ.Σ., των ΠΑΨ μετοχών σε κοινές.
10. Δεν διατελούν, κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μέλη
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ούτε είναι εταίροι σε άλλη
εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των θυγατρικών της Εταιρείας, με τις
ακόλουθες εξαιρέσεις:
Όνομα

Εταιρεία που συμμετέχει

Θέση
στην
εταιρεία
Απόστολος
Βούλγαρης
του ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ Πρόεδρος ΔΣ και
Ιωάννου, εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθύνων
Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων
Σύμβουλος
Σύμβουλος
ΣΕΚΑΒΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Mέλος ΔΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ
Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, μη ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ
εκτελεστικό μέλος ΔΣ
ATCOM AE
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε
ΦΟΡΜΙΩΝ
SHOP365.GR
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ
Α.Ε
129

Mέλος ΔΣ
Mέλος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Αντιπρόεδρος ΔΣ
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DIONIC PARTICIPATIONS
DIONIC TRADING
ΤEVACOM UK

Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ
Πρόεδρος ΔΣ και
Διευθύνων
Σύμβουλος
ΤEVACARE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Πρόεδρος ΔΣ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΚΕ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Μέλος ΔΣ
Ε.Ε
ACROMOVE
EUROPE Μέλος ΔΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
TRAVELKIKI
PIONEER FIELD INC LIMITED
FANTASTIC HOLIDAYS IN GREECE
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

Κίμων - Νικόλαος Φραγκιάδης KEYMON ICS MONΟΠΡΟΣΩΠΗ Πρόεδρος
του Παναγιώτη, εκτελεστικό ΙΚΕ
Διαχειριστής
μέλος ΔΣ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ Μέλος ΔΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Δικηγορική
Εταιρεία
Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό Θεοφανόπουλος,
μέλος ΔΣ
Μ.Νταλάκος,
Ι.Φασόλη
Συνεργάτες
Αντώνης Πολυκανδριώτης του ALTERNATIVE SOLUTIONS SA
Νικολάου, Πρόεδρος Επιτροπής ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΕ
Ελέγχου
Α.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΚΕ
Α.ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Ν.ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

και

Ν. Μέλος ΔΣ
& Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Εταίρος
Εταίρος
Εταίρος,
Διαχειριστής

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

11. Πέραν των όσων αναφέρονται στο σημείο 10 της παρούσας ενότητας, δεν
διετέλεσαν μέλη διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ούτε είναι
εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των θυγατρικών της
Εταιρείας, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη.

3.15.6 Αμοιβές και Οφέλη
Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών
των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών
στελεχών.
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2017, από την Εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες
κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή
ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς και οφέλη στα υφιστάμενα μέλη διοικητικών,
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διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών στελεχών , οι οποίες
αφορούν αμοιβές και παροχές προς τα φυσικά πρόσωπα αυτά είτε λόγω της ιδιότητας τους
είτε δυνάμει ειδικής συμβάσεως (εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών) της Εταιρείας ή
των θυγατρικών της με αυτά :

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτές Αποδοχές
(έμμισθη σχέση 2017)

Αμοιβές ΔΣ (χρήση 2017)

Λοιπές Παροχές

-

-

-

-

-

Όνομα

Ιδιότητα

Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Απόστολος Βούλγαρης

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. 144.421,77

Νικόλαος Θεοφανόπουλος Μέλος Δ.Σ.

-

-

-

Κίμων-Νικόλαος ΦραγκιάδηςΜέλος Δ.Σ.

61.897,46

-

-

Θωμάς Ρούμπας

Μέλος Δ.Σ.

-

-

-

Άννα Ειρήνη Γιάκου

Μέλος Δ.Σ.

-

-

-

Αντώνης Πολυκανδριώτης

Μέλος Επιτροπής Ελέγχου

-

Πέτρος Ρούμπης

Οικονομικός Διευθυντής

42.296,85

-

-

Νικόλαος Τζανάκης

Διευθυντής τομέα VideoGames

78.461,66

-

-

Μαριάτα Φιφλή

Εσωτερικός Ελεγκτής

19.898,66

-

-

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των μελών
των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών
στελεχών της Εταιρείας, για την χρήση 2017 πέραν αυτών που παρατίθενται στον ανωτέρω
πίνακα. Το συνολικό ύψος των ποσών που έχουν καταλογίσει ο Όμιλος στις 31.12.2017 στα
δεδουλευμένα έξοδα για συντάξεις, αποζημιώσεις και παρεμφερή οφέλη είναι € 147 χιλ.
Οι συνολικές μεικτές αποδοχές οι οποίες αναγράφονται στους ανωτέρω πίνακες
συμπεριλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ. Οι αποδοχές
των αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές εισφορές.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 δεν οφείλονταν
καθώς και δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη της επιτροπής ελέγχου στα πλαίσια
άσκησης των καθηκόντων τους.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που
να συνδέουν την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της με μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών και να
προβλέπουν την παροχή οφελών κατά την λήξη της θητείας τους.
Οι αμοιβές των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών
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εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων) για την περίοδο από 01.01.2018 έως
30.06.2018 ήταν € 119.761,63.

3.16. Κύριοι Μέτοχοι
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σε επίπεδο
κοινών μετοχών και, αντιστοίχως, δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τα στοιχεία
μετοχολογίου της 29.06.2018 και προ της εν θέματι μετατροπής των ΠΑΨ σε κοινές
μετοχές:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΨ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ Αριθμός κοινών
ΜΕΤΟΧΕΣ (29.06.2018)
μετοχών
STONEMAN HOLDINGS LTD
24.587.474
CHARONIA HOLDINGS LTD
15.195.366
Λοιποί
11.336.529
Σύνολο
51.119.369

%
48,10%
29,73%
22,18%
100,000%

Πηγή: : Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή.

Οι τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα στο πλαίσιο
του Ν.3556/2007, και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την Εταιρεία στο Ημερήσιο
Δελτίο Τιμών του Χ.Α. σε σχέση με τα δικαιώματα ψήφου σε αυτήν έχουν ως εξής :




Η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD στις 22.12.2017 κατέχει το 48,10% των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD
ελέγχεται από τον κ Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο ίδιος στην Εταιρεία είναι 48,10%.
Η εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD στις 04.11.2015 κατέχει το 32,45% των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD ελέγχεται
από τον κ Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη και κατά συνέπεια το ποσοστό δικαιωμάτων
ψήφου που ελέγχει έμμεσα ο ίδιος στην Εταιρεία είναι 32,45%.

Εξ’ όσων η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υφίσταται άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο πλην των
αναφερομένων στον ανωτέρω πίνακα βασικών μετόχων (STONEMAN HOLDINGS LTD και
CHARONIA HOLDINGS LTD), το οποίο να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.
Εξ’ όσων η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της δεν
γίνεται με τρόπο καταχρηστικό. Προς διασφάλιση μάλιστα αυτού η Εταιρεία φροντίζει να
τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων εταιρειών
και περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι κύριοι μέτοχοι της δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα
ψήφου, εξ΄ αυτών που πηγάζουν από εκάστη κατεχόμενη κοινή ονομαστική μετοχή.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η
εφαρμογή θα μπορούσε, σε μία μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον
αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας.

132

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η Εταιρεία, ούτε
οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία, κατέχει ίδιες μετοχές.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί
των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% επί των μετοχών και
άνω κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πλην των κατωτέρω
αναφερομένων :
η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD έχει παραχωρήσει ενέχυρο επί 4.250.000 κοινών
μετοχών (δηλαδή ποσοστό 4,13% των κοινών μετοχών ή 3,20% του συνόλου των μετοχών)
της Εταιρείας τις οποίες κατέχει, σαν εγγύηση για εξασφάλιση τραπεζικών δανειακών
συμβάσεων της Εταιρείας. Τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω κοινών μετοχών
παραμένουν στην STONEMAN HOLDINGS LTD.

3.17. Έγγραφα μέσω Παραπομπής
Τα παρακάτω έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μέσω
παραπομπής:
-

Οι Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις για τις χρήσεις 2017 και 2016 οι οποίες
περιλαμβάνουν τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, τις Εκθέσεις
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2017, 31.12.2016 και είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
http://www.ave.gr/uploads/2/financial_docs/EOE2017.pdf
http://www.ave.gr/uploads/2/financial_docs/EOK2016.pdf

-

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01 – 30.06.2018 η οποία
περιλαμβάνει τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, την Έκθεση
Επισκόπησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και τις Ενδιάμεσες
Χρηματοικονομικές Καταστάσεις την περιόδου 01.01. – 30.06.2018 και είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
http://www.audiovisual.gr/uploads/2/financial_docs/EOKUseOf1_1_2018_30_6_20
18.pdf

Άλλες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των πληροφοριών που είναι
διαθέσιμες στις συγκεκριμένες διευθύνσεις δεν αποτελούν μέρος του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.

3.18. Έγγραφα στην Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή 12 μήνες από τη
δημοσίευσή του, τα ακόλουθα έγγραφα, ή αντίγραφα αυτών, θα βρίσκονται στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της Εταιρίας, Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής,
Τ.Κ.15125:
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- Το καταστατικό της Εταιρίας, με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης την 29.06.2018,
όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
- Τα Πρακτικά της Ε.Γ.Σ. της 26.07.2013 (που περιέχει την Έκθεση Πιστοποίησης της
λογιστικής αξίας των εισφορών σε είδος), η οποία αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου με έκδοση 28.818.578 Προνομιούχων Άνευ Ψήφου μετοχών μη εισηγμένων στο
ΧΑ, μετατρέψιμων σε κοινές εντός πενταετίας
- Τα Πρακτικά της Ε.Γ.Σ. της 25.07.2014 (που περιέχει την Έκθεση Πιστοποίησης της
λογιστικής αξίας των εισφορών σε είδος), η οποία αποφάσισε την Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου με έκδοση 28.571.430 Προνομιούχων Άνευ Ψήφου μετοχών μη εισηγμένων στο
ΧΑ, μετατρέψιμων σε κοινές εντός πενταετίας
- Τα Πρακτικά της Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018 η οποία αποφάσισε την μετατροπή των ΠΑΨ σε
κοινές ονομαστικές μετοχές
- Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών για τις χρήσεις 2017 και
2016.
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1. Δήλωση για το Κεφάλαιο Κίνησης
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν επαρκεί για την κάλυψη των
αναγκών της Εταιρείας και του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία
έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το εκτιμώμενο με βάση τα σημερινά δεδομένα έλλειμμα κατόπιν και της υπογραφής στις
27.07.2018 της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου με την οποία αναδιαρθρώθηκαν
επιπλέον € 9,40 εκ δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 38,40εκ. Ωστόσο όταν
ολοκληρωθεί (έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης) η υλοποίηση της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης για το σύνολο των εναπομενόντων υπό ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων
δεδομένου ότι μέσω αυτής θα ταξινομηθούν ως μακροπρόθεσμα, δανειακά κεφάλαια
ύψους €34,71 εκ, τα οποία στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του 6μηνου 2018 ήταν
ταξινομημένα ως βραχυπρόθεσμα, το ποσό του ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης θα
περιοριστεί στο ποσό των € 3,69 εκ. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σημαντικό μέρος
του ανωτέρω ελλείμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω των κεφαλαίων από τη λειτουργική
δραστηριότητα του Ομίλου.
Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει να υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων με κύριους
σκοπούς:
- τη μείωση του κόστους λειτουργίας σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής
δραστηριότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των ανθρώπινων και
υλικών πόρων.
- τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του εμπορικού κύκλου τους και τη δημιουργία
θετικών λειτουργικών ροών. Η προσπάθεια αυτή ήδη επιτυγχάνεται με επιτυχείς
επαναδιαπραγματεύσεις εμπορικών πολιτικών με τους συνεργαζόμενους
προμηθευτές / πελάτες του Ομίλου και παράλληλα είσπραξη απαιτήσεων,
υφιστάμενων ή δυνητικών που θα δημιουργηθούν κυρίως κατά το τελευταίο
τετράμηνο του έτους 2018 που αποτελεί και το διάστημα που επιτυγχάνεται η
μεγαλύτερη δραστηριότητα του Ομίλου κυρίως όσον αφορά στην εκμετάλλευση
κινηματογραφικών αιθουσών, στη διαχείριση πάρκων ψυχαγωγίας και στη διανομή
ψηφιακών παιχνιδιών και κονσολών.
- την αποεπένδυσή του από κλάδους που είτε δεν σχετίζονται με το στρατηγικό
προσανατολισμό του (π.χ. κλάδος τηλεοπτικών παραγωγών) είτε είναι ζημιογόνοι,
καθώς και την αποεπένδυση από μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία.
Σημειώνεται ότι στο άμεσο επερχόμενο διάστημα αναμένεται να εισπραχθεί το
σύνολο του τιμήματος των € 12,3 εκ. από την μεταβίβαση του κλάδου τηλεοπτικών
παραγωγών.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξακολουθεί να προκύπτει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης παρά
την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, είτε επειδή δεν επαρκούν οι λειτουργικές ροές για
την κάλυψή του, είτε επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν εντός της
εκτιμώμενης προθεσμίας οι παραπάνω αναμενόμενες συμφωνίες αναδιάρθρωσης, ο
Όμιλος θα αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω ΑΜΚ.
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4.2. Ίδια Κεφάλαια και Χρέος
Κεφαλαιακή διάρθρωση και οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις 30.06.2018
έχουν ως ακολούθως :
Κεφαλαιακή Διάρθρωση
(σε χιλ. €)

Βραχυπρόθεσμα δάνεια με εγγυήσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις & εγγυήσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων δανείων
Μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγυήσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις & εγγυήσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων δανείων
Σύνολο Δανείων
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Κέρδη / Ζημίες σε νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (βασικών μτχ)
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Όμιλος
30.06.2018
28.517
22.100
50.617
13.537
42.000
55.537
106.154
39.788
12.907
2.586
-50.265
5.017
317
4.700

Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
Όμιλος
30.06.2018
227
1.105

(σε χιλ. €)

Α. Ταμείο
Β. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας
Γ. Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο

1.332

Δ. Ρευστότητα (Α+Β+Γ)
Ε. Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
ΣΤ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Ζ. Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακροπρόθεσμων δανείων
Η. Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Θ. Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(ΣΤ+Ζ+Η)
Ι. Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Θ-Ε-Δ)
Κ. Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λ. Λοιπά Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μ. Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Κ+Λ)
Ν. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Ι+ Μ)

49.475
1.141
50.617
49.285
55.537
55.537
104.822

Πηγή: Δημοσιευμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01. -30.06.2018 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.

136

Αριθμός Έκδοσης 2018.11.30

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
Η Διοίκηση του Ομίλου δηλώνει ότι δεν υπάρχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις την
30.06.2018 και έως την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού Δελτίου που να έχουν
σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση και την κερδοφορία του με την
εξαίρεση των κατωτέρω αναφερομένων :




ο Όμιλος έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού € 3,7 εκ οι οποίες
αφορούν είτε στην καλή εκτέλεση όρων συμβάσεων θυγατρικών εταιρειών του είτε
στην καλή πληρωμή των εκδιδομένων από προμηθευτές τιμολογίων για αγορά
εμπορευμάτων (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 3.6.4). Το ανωτέρω
αναφερόμενο ποσό είναι το ανώτερο όριο της ενδεχόμενης υποχρέωσης, και μόνο
στην περίπτωση που ο Όμιλος φανεί ασυνεπής στο σύνολο των σχετικών
υποχρεώσεων του.
Για τις δε, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που τυχόν προκύψουν από διαφορές
φορολογικού ελέγχου ο Όμιλος έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις βάσει
ιστορικών στοιχείων (δες ενότητα 3.2.2).

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στα Ίδια
Κεφάλαια και στη Χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου από την ημερομηνία σύνταξης της
ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της χρήσης που έληξε στις 30.06.2018 και μέχρι την
ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, πέραν των ευνοϊκών αποτελεσμάτων
που θα προκύψουν όσον αφορά στην δανειακή επιβάρυνση της από την αναδιάρθρωση
του τραπεζικού δανεισμού των εταιρειών του Ομίλου (βλ. ενότητες 3.6.1 περί
αναδιάρθρωσης και 4.1 περί κεφαλαίου κίνησης) καθώς και των αποτελεσμάτων του α’
εξαμήνου 2018.

4.3. Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Εξ’ όσων γνωρίζει η Εταιρεία δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση..

4.4. Λόγοι και Όροι της εισαγωγής των Νέων Κοινών Μετοχών
Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σειράς Α’ και Β’,
κατόπιν λήψης των σχετικών εγκρίσεων (για τη σειρά Α’ ΕΓΣ 26/07/2013 και αριθμ.
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 157730/13.02.2014 , ενώ για τη σειρά Β’ ΕΓΣ 25/07/2014 και αριθμ.
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 24801/05.03.2015, ενώ στις 05/12/2018 αναμένεται να εγκριθεί
από την Επιτροπή του ΧΑ η εισαγωγή τους στο ΧΑ), προέκυψαν από μετατροπή ίσου
αριθμού ΠΑΨ ονομαστικών μετοχών οι οποίες είχαν εκδοθεί στα πλαίσια ΑΜΚ κατά τις
οικονομικές χρήσεις των ετών 2013 και 2014 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
των παλαιών μετόχων.
Η συρρίκνωση της δραστηριότητας της Εταιρείας και η εμφάνιση αρνητικών
αποτελεσμάτων σημαντικού ύψους σε συνδυασμό με την μη χορήγηση νέων ορίων
τραπεζικών χορηγήσεων δημιούργησαν την ανάγκη εισροής νέων κεφαλαίων τα οποία
προσφέρθηκαν στην Εταιρεία από τις εταιρείες STONEMAN HOLDINGS LTD και DOSON
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INVESTMENTS COMPANY.Για λόγους διευκόλυνσης της Εταιρείας και για να μην απαιτηθεί
η επιστροφή των ανωτέρω αναφερόμενων κεφαλαίων προς αυτές, οι εταιρείες STONEMAN
HOLDINGS LTD και DOSON INVESTMENTS COMPANY αποδέχθηκαν με επιστολές τους προς
την Διοίκηση της Εταιρείας την συμμετοχή τους σε ΑΜΚ με έκδοση ΠΑΨ μετοχών με
εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση των σχετικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας προς αυτές.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων για τις εν λόγω ΑΜΚ κρίθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας σαν ένα μέσο
κατάλληλο δεδομένου ότι:
-

-

Η τιμή έκδοσης των ΠΑΨ μετοχών στα € 0,70 είναι σημαντικά υψηλότερη από την
τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (η μεσοσταθμική τιμή 12μήνου πριν τις Ε.Γ.Σ. στις
26.07.2013 και 25.07.2014 ήταν € 0,19 και € 0,27 ανά μετοχή αντίστοιχα)
Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των τρεχουσών αναγκών ρευστότητας της
Εταιρείας
Η Εταιρεία δεν επιβαρύνεται με έξοδα που σχετίζονται με ΑΜΚ υπέρ παλαιών
μετόχων
Το Δ.Σ. έλαβε επιστολές δέσμευσης για κάλυψη των ΑΜΚ από τις εταιρείες
STONEMAN HOLDINGS LTD και DOSON INVESTMENTS COMPANY

Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται στοιχεία για το ύψος, τους δικαιούχους των νέων
ΠΑΨ μετοχών και την διάθεση των κεφαλαίων των ΑΜΚ που αποφασίστηκαν από τις Ε.Γ.Σ.
στις 26.07.2013 και 25.07.2014:
ΑΜΚ οικονομικών χρήσεων 2013 και 2014
Ημερομηνία
Γ.Σ.
26/07/2013
25/07/2014

Είδος
Γ.Σ.
ΕΓΣ
ΕΓΣ

Αριθμός Νέων ΠΑΨ
Μετοχών
28.818.578
28.571.430

Ονομαστική
Αξία
0,70€
0,70€

Ποσό ΑΜΚ σε €
20.173.004,60
20.000.001,00

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, μη ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή

Ε.Γ.Σ. 26.07.2013
Σύμφωνα με τα πρακτικά της από 26.07.2013 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας
αποφασίστηκε η ΑΜΚ με έκδοση ΠΑΨ ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διάθεση των νέων ΠΑΨ μετοχών έγινε
ως ακολούθως :
Διάθεση ΠΑΨ μετοχών ΑΜΚ οικονομικής χρήσης 2013
Ποσό σε €
Αριθμός Νέων ΠΑΨ
Μετοχών
10.757.043

Δικαιούχος Νέων ΠΑΨ Μετοχών
Διάθεση Μετοχών

7.529.930,10

STONEMAN HOLDINGS LTD
Εισφορά σε είδος:
κεφαλαιοποίηση
υφιστάμενων ταμειακών
διευκολύνσεων, οι οποίες
είχαν παρασχεθεί μέσω
καταθέσεων συνολικού
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ύψους € 7.529.930,10. σε
τραπεζικούς λογαριασμούς
της Εταιρείας κατά την
περίοδο 2010-2012
5.204.392

3.643.074,40

DOSON INVESTMENTS COMPANY

12.857.143
9.000.000,10
DOSON INVESTMENTS COMPANY
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή

Εισφορά σε είδος:
κεφαλαιοποίηση
προκαταβολών για αγορά
δικαιωμάτων ταινιών, οι
οποίες είχαν παρασχεθεί
μέσω καταθέσεων
συνολικού ύψους € 3,64
εκατ. σε τραπεζικούς
λογαριασμούς της Εταιρείας
κατά την περίοδο 2012-2013
Καταβολή μετρητών

Στα Πρακτικό της παραπάνω Ε.Γ.Σ. περιλαμβάνεται Έκθεση Πιστοποίησης των εν λόγω
εταιρικών εισφορών από ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας Mazars Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι η πιστοποίηση της ΑΜΚ έγινε στις 27.11.2013.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, η διάθεση
του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €), τα οποία διατέθηκαν μέχρι την
31.12.2013 ως εξής:
Σύνολο
διατεθέντων

Περιγραφή χρήσης
αντληθέντων

Σύνολο
αντληθέντων
κεφαλαίων

κεφαλαίων έως
31.12.2013

17.980.629,56

17.980.629,56

Υπόλοιπο

κεφαλαίων

Πληρωμή προμηθευτών , εμπορικών και λοιπών
υποχρεώσεων

0,00

ΑπΑποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων

2.192.375,04

2.192.375,04
0,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.173.004,60

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή
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Ε.Γ.Σ. 25.07.2014
Σύμφωνα με τα πρακτικά της από 25.07.2014 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας
αποφασίστηκε η ΑΜΚ με έκδοση ΠΑΨ ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η διάθεση των νέων ΠΑΨ μετοχών έγινε
ως ακολούθως :
Διάθεση ΠΑΨ μετοχών ΑΜΚ οικονομικής χρήσης 2014
Αριθμός Νέων ΠΑΨ
Μετοχών

Ποσό σε €

Δικαιούχος Νέων ΠΑΨ Μετοχών

1.385.715

970.000,50

DOSON INVESTMENTS COMPANY

27.185.715

19.030.000,50

DOSON INVESTMENTS COMPANY

Διάθεση Μετοχών

Εισφορά σε είδος:
κεφαλαιοποίηση
υφιστάμενων ταμειακών
διευκολύνσεων, οι οποίες
είχαν παρασχεθεί μέσω
καταθέσεων συνολικού
ύψους € 970 χιλ. σε
τραπεζικούς λογαριασμούς
της Εταιρείας κατά την
διάρκεια του 2014
Καταβολή μετρητών

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή

Στα Πρακτικό της παραπάνω Ε.Γ.Σ. περιλαμβάνεται Έκθεση Πιστοποίησης των εν λόγω
εταιρικών εισφορών από ορκωτό ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας Mazars Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι η πιστοποίηση της ΑΜΚ έγινε στις 23.12.2014.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, η διάθεση
του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €), τα οποία διατέθηκαν μέχρι την
31.12.2014 ως εξής:

Περιγραφή χρήσης
αντληθέντων

Σύνολο αντληθέντων
κεφαλαίων

κεφαλαίων

Σύνολο
διατεθέντων
κεφαλαίων έως
31.12.2014

Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων μητρικής
εταιρείας

14.949.780,73

Αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων θυγατρικών
εταιρειών

2.310.419,16

2.310.419,16

Πληρωμή προμηθευτών, εμπορικών και λοιπών
υποχρεώσεων

2.739.801,11

2.739.801,11

ΣΥΝΟΛΟ

20.000.001,00

Υπόλοιπο

14.949.780,73
0,00
0,00

0,00

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας, πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή
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Συνολικά, με βάση τις αποφάσεις των παραπάνω δύο Ε.Γ.Σ. εκδόθηκαν 57.390.008 ΠΑΨ
μετοχές εκ των οποίων οι 5.661.905 έχουν ήδη μετατραπεί σε κοινές μετοχές και εισαχθεί
για διαπραγμάτευση στο ΧΑ κατά την περίοδο 2014-2017, ενώ οι υπόλοιπες 51.728.103
ΠΑΨ μετοχές μετατράπηκαν σε κοινές με απόφαση της Τ.Γ.Σ. της 29.06.2018 και εκκρεμεί η
εισαγωγή τους στο ΧΑ (αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίο –βλ.
ενότητα 3.14.1). Από το σύνολο των ανωτέρω προς εισαγωγή μετοχών με βάση όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω στην εταιρεία STONEMAN HOLDINGS Ltd ανήκουν 5.095.138
μετοχές, ενώ στην DOSON INVESTMENT COMPANY SA ανήκουν 46.632.965 μετοχές.
Δεν υφίστανται όροι στους οποίους να υπόκειται η εισαγωγή των νέων κοινών μετοχών,
που προέκυψαν από την μετατροπή των ΠΑΨ μετοχών, ούτε έσοδα για την Εταιρεία από
την εισαγωγή τους.

4.5. Πληροφορίες για τις Νέες Κοινές Μετοχές που εισάγονται για
Διαπραγμάτευση
Οι 51.728.103 νέες μετοχές που εισάγονται σε διαπραγμάτευση είναι άυλες, κοινές,
ονομαστικές μετά ψήφου, έχουν εκδοθεί βάσει του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, και θα
διαπραγματεύονται μαζί με τις παλαιές, υφιστάμενες μετοχές στην Κατηγορία Χαμηλής
Συναλλακτικής Δραστηριότητας της Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Οι μετοχές
της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται σε άλλη οργανωμένη ή μη αγορά.
Οι προς εισαγωγή μετοχές είναι εκπεφρασμένες και θα διαπραγματεύονται σε Ευρώ και θα
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες.
Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς η/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης
και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών.
Δεν υφίσταται δημόσια προσφορά τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά την περίοδο της τελευταίας (01.01.-31.12.2017) και της τρέχουσας
οικονομικής χρήσης (01.01-30.06.2018).
Οι νέες μετοχές έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από την χρήση 2018.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της.
Ο κωδικός ISIN των μετοχών της Εταιρείας είναι GRS489003004.
Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των αύλων μετοχών είναι η ΕΛ.ΚΑΤ.
(Λ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα).
Η Εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων τις νέες
κοινές ονομαστικές μετοχές.
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4.6. Μείωση της Διασποράς (dilution)
Το Μάιο 2018 η εταιρεία “DOSON INVESTMENT COMPANY SA” στην οποία ανήκουν
46.632.965 μετοχές από το σύνολο των 51.728.103 προς εισαγωγή μετοχών προχώρησε σε
πώληση μέρους των ανωτέρω τίτλων (ΠΑΨ σειράς Α’) ως εξής:

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Αγορασθείσες Μετοχές (ΠΑΨ - Σειράς Α')

STONEMAN HOLDINGS Ltd

6.500.000

CHARONIA HOLDINGS Ltd

3.500.000

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

7.000.000

ΛΟΙΠΟΙ

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

18.000.000

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά : α)η μετοχική σύνθεση της
Εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία μετοχολογίου της 29.06.2018 και προ της μετατροπής
των ΠΑΨ μετοχών σε κοινές, β) ο κατάλογος των νομικών και φυσικών προσώπων που
κατείχαν τις ΠΑΨ μετοχές που μετατράπηκαν σε κοινές, καθώς και γ) η μετοχική σύνθεση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία του μετοχολογίου της 29.06.2018 μετά την
μετατροπή των ΠΑΨ μετοχών σε κοινές :

Πηγή: μετοχολόγιο Εταιρείας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ

Μετατραπείσες ΠΑΨ Μετοχές σε
Κοινές προς Εισαγωγή

METOXOI

Μετοχές
σύμφωνα με τα
στοιχεία του
μετοχολογίου της
29.06.2018 και
προ της
μετατροπής των
ΠΑΨ μετοχών σε
κοινές

STONEMAN HOLDINGS Ltd

24.587.474

6.500.000

5.095.138

36.182.612

35,181%

CHARONIA HOLDINGS Ltd

15.195.366

3.500.000

0

18.695.366

18,178%

DOSON INV. COMPANY SA

0

0

28.632.965

28.632.965

27,840%

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ

2.187.590

7.000.000

0

9.187.590

8,933%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5%

9.148.939

1.000.000

0

10.148.939

9,868%

51.119.369

18.000.000

33.728.103

102.847.472

100,00%

102.847.472

100,00%

Σύνολο

51.119.369

Αγορασθείσες
Μετοχές (ΠΑΨ Σειράς Α')

Υπολοιπόμενες
ΠΑΨ Μετοχές
σειράς Α' & Β"

Συνολικός
Αριθμός Κοινών
Εισηγμένων
Μετοχών (μετά
την έγκριση του
Ε.Δ)

51.728.103
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Πηγή: μετοχολόγιο Εταιρείας



Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σε περίπτωση μετατροπής όλου του αριθμού
των ΠΑΨ μετοχών, που απομένουν μετά την μετατροπή της 29.06.2018, σε κοινές
(βλ. ενότητα 3.14.2).

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΑΨ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
DOSON INVESTMENTS CO
STONEMAN HOLDINGS LTD
CHARONIA HOLDINGS LTD
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
Λοιποί
Σύνολο

Αριθμός
μετοχών
58.412.771
36.182.612
18.695.366
9.187.590
10.148.939
132.627.278

%
44,043%
27,281%
14,096%
6,927%
7,652%
100,000%

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία

Από τους πίνακες αυτούς προκύπτει ότι, με μετά την εισαγωγή των κοινών μετοχών που
αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος ενημερωτικού Δελτίου, υφίσταται μείωση της
διασποράς (μέτοχοι με συμμετοχή κάτω του 5%) από 22,18% σε 9,87%, όσον αφορά τα
δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που ταυτίζονται με τα ποσοστά ιδιοκτησίας των κοινών
μετοχών.
Περαιτέρω, σε περίπτωση μετατροπής όλου του αριθμού των ΠΑΨ μετοχών, που
απομένουν μετά την μετατροπή της 29.06.2018, σε κοινές, θα υπάρξει μείωση της
διασποράς (μέτοχοι με συμμετοχή κάτω του 5%) από το τρέχον 22,18% σε 7,65%.
Επισημαίνεται ότι η εταιρεία DOSON INVESTMENTS COMPANY είναι ο μοναδικός κάτοχος
των υπόλοιπων 29.779.806 ΠΑΨ μετοχών που απομένουν προς μετατροπή σε κοινές
μετοχές (βλέπε ενότητα 3.14.2 για εξέλιξη αριθμού κοινών και ΠΑΨ μετοχών).
Σημειώνεται, επίσης, ότι η εταιρεία STONEMAN HOLDINGS LTD ελέγχεται από τον κ
Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, η εταιρεία CHARONIA HOLDINGS LTD ελέγχεται από τον κ
Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη και η DOSON INVESTMENTS COMPANY ελέγχεται εξ’ ημισείας από
τους κκ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη και Ιωάννη Θ. Βαρδινογιάννη.

4.7. Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα
Ενδεικτική
Ημερομηνία
30.11.2018
03.12.2018
03.12.2018

Γεγονός
Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από Ε.Κ.
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την διάθεση του Ενημερωτικού
Δελτίου στο ΗΔΤ του Χ.Α.
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την διάθεση του Ενημερωτικού
Δελτίου στον Ημερήσιο Τύπο
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03.12.2018

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της
Ε.Κ. και της Εταιρείας
05.12.2018
Έγκριση από την Επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής για
διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών
05.12.2018
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χ.Α. της ημερομηνίας έναρξης
διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών
07.12.2018
Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

4.8. Δικαιώματα Μετοχών
4.8.1. Γενικά
Το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη αποτελείται από α) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές και β) ΠΑΨ μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας
(εφεξής το «Καταστατικό). Το προνόμιο των ΠΑΨ μετοχών έναντι των κοινών ονομαστικών
μετοχών συνίσταται ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους
κατόχους των ΠΑΨ μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής
περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν
καταβληθούν. Επιπλέον, οι ΠΑΨ μετοχές παρέχουν δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές
ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος
πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1, ενώ η μετατροπή των ΠΑΩ
μετοχών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές είναι υποχρεωτική στο τέλος της
πενταετίας από την έκδοση τους. Οι ΠΑΨ μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α., εισάγονται
όμως υποχρεωτικά μετά την μετατροπή τους.
Για όσο διάστημα οι μετοχές του Εκδότη είναι εισηγμένες στο Χ.Α., οι μετοχές είναι άυλες
κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο καταχωρημένος, σύμφωνα με το άρθρο 8β του
Ν2190/1920, όπως ισχύει, μητρώο όπου τηρούνται καταχωρημένες οι άυλες μετοχές ενόσω
η Εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χ.Α. Η ως άνω καταχώρηση στο μητρώο που
τηρούνται οι άυλες μετοχές συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και
των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές του Εκδότη είναι αδιαίρετες.
Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό
αντιπρόσωπο. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Οι μετοχές του Εκδότη είναι
ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και δεν υπάρχουν συμφωνίες
μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγμάτευση και μεταβίβαση των τίτλων.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών
που κατέχουν. Οι μέτοχοι μετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη του Εκδότη σύμφωνα με τον
νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό
διάδοχο του μετόχου.
Κάθε μία κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις
του Εκδότη. Οι ΠΑΨ μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
Κάθε μετοχή του Εκδότη, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της.
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4.8.2. Δικαίωμα Μερίσματος
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας οι μέτοχοι μετέχουν των
καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων, και το προς διανομή ποσό καταβάλλεται εντός δύο μηνών από την
παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο Μητρώο Κινητών Αξιών κατά την
ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.2190/20, η διάθεση των καθαρών
κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική
Συνέλευση. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό
φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για
την καταβολή του μερίσματος.
γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο
Σημειώνεται ότι, επιτρέπεται η μη διανομή μερίσματος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν
οι σχετικές διατάξεις του Ν2190/1920.
Οι νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α.,
ενσωματώνουν δικαιώματα λήψης μερίσματος από την χρήση 2018.
Μερίσματα μη εισπραχθέντα εντός πενταετίας από τους μετόχους παραγράφονται υπέρ
του δημοσίου.
Πληροφορίες σχετικά με την Μερισματική Πολιτική παρέχονται στην ενότητα 3.11.2 του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

4.8.3. Δικαίωμα Ψήφου και Περιορισμοί
Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων του Εκδότη. Οι ΠΑΨ ονομαστικές μετοχές δεν παρέχουν στους κατόχους τους
δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη γενική συνέλευση των μετόχων
του Εκδότη είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται
να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η
ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά την έναρξη
της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να
συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να
προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μέτοχος που δεν συμμορφώνεται με
τα παραπάνω μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.
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4.8.4. Δικαιώματα Προτίμησης
Όπως προβλέπει το άρθρο 6 του Καταστατικού, σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα
μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων του
Εκδότη, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση
που η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές διαφορετικών κατηγοριών, στις οποίες τα
δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης
είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας
μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται
στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την άσκηση από τους μετόχους της
κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός
της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των ομολογιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του
Ν2190/20, όπως ισχύει. Το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων μπορεί να περιοριστεί ή
καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με αυξημένα ποσοστά
απαρτίας και πλειοψηφίας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν2190/20, όπως ισχύει.

4.8.5. Δικαίωμα στο προϊόν εκκαθάρισης
Η διαδικασία της εκκαθάρισης ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας που επέρχεται είτε α)
αυτοδίκαια με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, αν η Γενική Συνέλευση δεν
αποφασίσει το αντίθετο, β) οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Καταστατικού (όπως στην περίπτωση που το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων γίνει κατώτερο από το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), γ)
για οποιοδήποτε άλλο λόγο προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία της
εκκαθάρισης ακολουθεί τη λύση της Εταιρείας με εξαίρεση την περίπτωση κήρυξής της σε
πτώχευση.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων,
καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο
προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της
συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4.8.6. Δικαιώματα Μειοψηφίας
Για τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν2190/1920 όπως ισχύει, και
τα οποία έχουν ως ακολούθως:
• Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους
αιτούντες μετόχους με δαπάνες του Εκδότη, με απόφαση του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου της έδρας του Εκδότη, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
• 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. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση
στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο
τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, πρέπει να δημοσιεύεται ή να
γνωστοποιείται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν
2190/1920 ως ισχύει, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν 2190/1920, ως ισχύει.
• Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν2190/1920 ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να
προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή
γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται
από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται, προφανώς, σε
αντίθεση με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.
• Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να
αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή
Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή
που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο
από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
• Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα του Εκδότη, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων.
• Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την
τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
διευθυντές του Εκδότη, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από
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οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση του Εκδότη 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 Ν2190/1920 ως
ισχύει.
• Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στον Εκδότη πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. 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 Ν2190/1920 ως ισχύει, εφόσον
τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση
κατά τρόπο επαρκή.
• Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξη
Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που
παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. 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.
• Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο του Εκδότη από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει με τη
διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων,
εικάζεται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η
χρηστή και συνετή διαχείριση.
•

4.8.7. Φορολογία Μερισμάτων
Φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα μερίσματα υπόκεινται σε φόρο
εισοδήματος με συντελεστή 15%, παρακρατούμενο από την Εταιρεία. Επιπλέον,
υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή που υπολογίζεται βάσει
κλίμακας από 0 έως 10%, ανάλογα με το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.
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Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα μερίσματα υπόκεινται σε φόρο
εισοδήματος με συντελεστή 15%, παρακρατούμενο από την Εταιρεία. Ο συντελεστής του
φόρου αυτού μειώνεται ή ο φόρος δεν εφαρμόζεται, εάν αυτό προβλέπεται από
κυρωθείσα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους
στο οποίο ο φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος. Υποστηρίζεται πως η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, οπότε υπό αυτήν την άποψη η
εισφορά αυτή, με συντελεστή που υπολογίζεται βάσει κλίμακας από 0 έως 10%,
ανάλογα με το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου στην Ελλάδα, οφείλεται και
από φυσικά πρόσωπα μη φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, εκτός εάν ενδεχομένως
επωφελούνται από διατάξεις σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που
καταλαμβάνουν και φόρους άλλους, πέραν του φόρου εισοδήματος.

Νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή που λαμβάνουν τα μερίσματα μέσω
μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επί των μερισμάτων παρακρατείται
από την Εταιρεία φόρος εισοδήματος με συντελεστή 15%, ο οποίος πιστώνεται έναντι
του φόρου εισοδήματός τους, που υπολογίζεται με συντελεστή 29%.

Νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν λαμβάνουν τα
μερίσματα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επί των μερισμάτων παρακρατείται
από την Εταιρεία φόρος εισοδήματος με συντελεστή 15%, ο οποίος εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση των προσώπων αυτών. Ο συντελεστής του φόρου αυτού
μειώνεται ή ο φόρος δεν εφαρμόζεται εάν αυτό προβλέπεται από κυρωθείσα σύμβαση
αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο ο
φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος.

4.8.8. Φορολογία Κερδών από Μεταβίβαση Τίτλων
Φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η υπεραξία από την πώληση
εισηγμένων μετοχών απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον ο μεταβιβάζων
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, ενώ
φορολογείται με συντελεστή 15% εάν η συμμετοχή του μεταβιβάζοντος φτάνει ή
υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η υπεραξία υπόκειται σε ειδική
εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστή που υπολογίζεται βάσει κλίμακας από 0 έως 10%,
ανάλογα με το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου. Σημειώνεται πως είναι
δυνατός ο συμψηφισμός της υπεραξίας από την πώληση μετοχών με ζημίες από την
πώληση άλλων μετοχών, κατά τους όρους και για το χρόνο που ο Κώδικας Φορολογίας
Εισοδήματος ορίζει.

Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η υπεραξία από την πώληση
εισηγμένων μετοχών απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον ο μεταβιβάζων
συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, ενώ
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φορολογείται με συντελεστή 15% εάν η συμμετοχή του μεταβιβάζοντος φτάνει ή
υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Ο συντελεστής του φόρου αυτού μειώνεται ή ο φόρος δεν
εφαρμόζεται εάν αυτό προβλέπεται από κυρωθείσα σύμβαση αποφυγής διπλής
φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους στο οποίο ο φορολογούμενος είναι
φορολογικός κάτοικος. Σημειώνεται πως είναι δυνατός ο συμψηφισμός της υπεραξίας
από την πώληση μετοχών με ζημίες από την πώληση άλλων μετοχών, κατά τους όρους
και για το χρόνο που ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ορίζει.

Νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή που λαμβάνουν τα μερίσματα μέσω
μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η υπεραξία από τη μεταβίβαση των
μετοχών συνυπολογίζεται για το σχηματισμό του εισοδήματος του νομικού προσώπου,
το οποίο φορολογείται με συντελεστή 29%.

Νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν λαμβάνουν τα
μερίσματα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.
Η υπεραξία από τη μεταβίβαση των μετοχών δεν συνιστά εισόδημα στην Ελλάδα και δεν
φορολογείται.

4.8.9. Άλλοι Φόροι
Χαρτόσημο
Δεν επιβάλλεται χαρτόσημο στη μεταβίβαση μετοχών και στην καταβολή μερισμάτων.

Φόροι συναλλαγής 2‰ επί εισηγμένων μετοχών
Συναλλαγή πώλησης εισηγμένων μετοχών επιβαρύνεται με φόρο συναλλαγής που
υπολογίζεται με συντελεστή 2‰.

4.8.10. Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς
Η κτήση των μετοχών από αιτία θανάτου ή δωρεάς υπόκειται σε φόρο με συντελεστή που
υπολογίζεται βάσει κλίμακας από 0 έως 40%, ανάλογα με τη σχέση του αποκτώντος με
τον θανόντα ή δωρητή και την αξία των μετοχών. Φορολογούμενος είναι ο κτήτορας.

4.9. Σύμβουλος Έκδοσης
Δεν υπάρχει Σύμβουλος Έκδοσης
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4.10. Δαπάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (δικαιώματα ΕΧΑΕ και ΕΛ.Κ.Α.Τ., τέλος υπέρ Ε.Κ., δαπάνες
δικτύου, ανακοινώσεις κλπ.) εκτιμώνται ως ακολούθως :

Περιγραφή Εκτιμώμενων Δαπανών
Σε χιλ. €
Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τέλος Εξέτασης για το Ενημερωτικό Δελτίο
Δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. και Δικαιώματα ΕΛ.Κ.Α.Τ.

6,36
8,20
55,71

Λοιπά (δαπάνες δικτύου, ανακοινώσεις κλπ.)
Σύνολο

2,00
72,27
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