ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 1466501000
ΠΑΡΝΩΝΟΣ 3 - 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

01/01/2015-31/12/2015

(δημοσιευόμενα βασει του ν.2190, αρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες πού προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Aρμόδια Νομαρχία:

Νομαρχία Αθηνών

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάστεων :

www.stercinemas.gr
26 Μαϊου 2016

Βαρδινογιάννης Ιωάννης
Κουντούρης Ιωάννης

Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος

Νόμιμος Ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης Ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή:

Ντζανάτος Δημήτριος (ΑΜΣΟΕΛ 11521)
Grant Thornton ΑΕ (ΑΜΣΟΕΛ 127)
Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

Βούλγαρης Απόστολος
Θεοφανόπουλος Νικόλαος
Φραγκιάδης Κίμωνας-Νικόλαος
Ρούμπας Θωμάς

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

31/12/2015

31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

01/01-31/12/2015

01/01-31/12/2014

Κύκλος εργασιών

8.618.417,77

7.158.121,56

Μικτά κέρδη / (ζημίες)

1.384.853,39
(706.892,54)

994.647,84
(1.782.555,77)

27.902.151,67

28.008.839,75

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

5.901.685,55

6.257.483,23

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

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.308.063,03

3.304.563,03

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

(2.415.976,22)

(3.770.371,78)

92.835,29

91.855,81

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(2.400.280,11)

(3.654.086,10)

Απαιτήσεις από πελάτες

3.814.220,56

3.437.621,28

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

7.712.873,27

7.133.254,35

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

48.731.829,37

48.233.617,45

Αποθέματα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - (σε ευρώ)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(1.706,83)

(70.809,37)

(2.401.986,94)

(3.724.895,47)

(2,3063)

(7,4946)

0,00

0,00

(111.739,33)

(838.193,71)

Κέρδη / (ζημίες) πρό φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

Μετοχικό Κεφάλαιο

14.309.944,70
(24.042.240,07)

και αποσβέσεων

(26.444.227,00)
13.273.689,85

(9.732.295,37)

Εμμεση μέθοδος

0,00
13.273.689,85

0,00
(9.732.295,37)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.436.072,71

1.510.668,93

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.410.509,73

4.759.271,71

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

2.737.133,46

2.516.059,04

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μακροπρόθεσμα δάνεια υπό ρύθμιση

14.994.440,45

13.992.481,47

Αποσβέσεις

595.153,21

944.362,06

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.879.983,17

35.187.431,66

Προβλέψεις

378.929,56

876.894,81

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

35.458.139,52
48.731.829,37

57.965.912,81
48.233.617,45

Συναλλαγματικες Διαφορές
Αποτελέματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

39.717.916,85

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.725.067,23

235.597,71

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

0,00

(1.187.819,58 )

Καταβεβλημένοι φόροι

0,00

(Μείον):

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(2.394.426,22)
25.407.972,15

(3.724.895,47)
0,00

0,00

0,00

13.281.250,57

-9.732.295,37

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

(482.667,45 )

(700.777,84 )

0,00

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες

0,24

3,57

(482.667,21 )

(700.774,27 )

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

2. Η Διοίκηση της εταιρείας δεν έκρινε σκόπιμο, βάσει των διαβεβαιώσεων του Νομικού Συμβούλου, να διενεργήσει πρόβλεψη για τις πάσης
φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/2015.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή δανειακών υποχρεώσεων

Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά την 31/12/2015 ανέρχονται σε € 1.534 χιλ.

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης 118, και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 123.

Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
(α) + (β) + (γ)

5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας :
Συμμετοχή
Χώρα
Μέθοδος
(άμεση)
εγκατάστασης
Ενοποίησης
Επωνυμία

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Ολική

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

6. Τα ποσά των πωλήσεων και των αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2015, καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2015, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Συναλλαγή ή υπόλοιπο (ποσά σε €)

7.
8.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0,00
110.443,00

γ) Απαιτήσεις

264.484,76

δ) Υποχρεώσεις

416.336,61

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Κατά την λήξη της τρέχουσας χρήσης δεν κατέχονται μετοχές της μητρικής εταιρείας .

0,00

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Η εταιρεία έχει προσφύγει στην διαιτησία για την αντιμετώπιση του
προβλήματος του υψηλού ενοικίου της εκμετάλλευσης των κινηματογράφων του εμπορικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Ελευθέριος
Αχαρνών, καθώς η μοναδική αιτία των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της εταιρείας για όλο το διάστημα από το 2006 είναι τα ζημιογόνα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης. Η εταιρεία με βάση και τις πρόσφατες ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί επιχειρηματικών
μισθώσεων ευελπιστεί ότι θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα χωρίς πρόσθετο κόστος.

9. Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων πλην αυτών που αναφέρονται στη σελ.14 της οικονομικής έκθεσης.
10. 11. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός της ύπαρξης ορισμένων οικονομικών ενδείξεων (αρνητικά
αποτελεσμάτα, αρνητικοίς δεικτες, σημαντικό ύψος υποχρεώσεων και αρνητικού κεφαλαίου κίνησης που μπορεί
να θέτουν σε αμφισβήτηση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
11. Εντός του μηνός Μαΐου 2015, η εταιρεία προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 25.407.972,15 με την
έκδοση 865.689 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μία και με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων
υποχρεώσεων(σελ.16 της οικονομικής έκθεσης).
Μαρούσι, 26 Μαϊου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΗ-0427715

(90.814,80 )

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2010- 2015.

3. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη

0,00

595.098,38

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

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

1.187.819,58

6.726,97

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

α)

1.359.083,92

1.615.979,00

(6.007.399,90)

Ελλάδα

0,00
(3,57 )

(979,48 )

(9.732.295,37)

75,56%

(0,24 )

(1.046.179,60 )

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

(3.770.371,78 )

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

31/12/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

(2.415.976,22 )

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
31/12/2015

Διανεμηθέντα μερίσματα

01.01-31.12.2014

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

01.01-31.12.2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ

ΑΙ-095854

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2232 ΤΑΞΗ Α

0,00

843.512,80

(198.892,57 )

0,00

0,00

0,00

(198.892,57 )

843.512,80

(86.461,40 )

51.923,73

157.228,59

105.304,86

70.767,19

157.228,59

