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Π ΡΑ ΚΤ Ι Κ Α
Τ Η Σ 5 2 η ς Ε ΚΤ ΑΚΤ Η Σ Γ Ε ΝΙ ΚΗ Σ ΣΥ ΝΕ Λ Ε ΥΣΗ Σ Τ ΩΝ ΜΕ Τ Ο ΧΩΝ
Τ Η Σ ΑΝΩΝΥΜΗ Σ Ε Τ ΑΙ ΡΕ Ι ΑΣ « ΚΕ ΡΑΜΕ Ι Α ΑΛ Λ ΑΤ Ι ΝΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ Ε Τ ΑΙ ΡΕ Ι Α ∆ Ι ΑΧΕ Ι ΡΙ ΣΗ Σ ΑΚΙ ΝΗ Τ ΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕ Τ Ο ΧΩΝ»
Τ Η Σ 27 η ς ΝΟ Ε ΜΒΡΙ Ο Υ 2 0 17
Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την 27 η Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα
της εβδοµάδος ∆ευτέρα
Ανώνυµης

Εταιρείας

και ώρα 11 η πρωινή συνήλθαν οι µέτοχοι, της
«ΚΕΡΑΜΕΙΑ

ΑΛΛΑΤΙΝΗ

Ανώνυµη

Εταιρεία

∆ιαχείρισης Ακινήτων και Συµµετοχών», στα γραφεία της εταιρείας, στην
οδό Τέρµα Χαριλάου (Συνοικισµός Νέα Ελβετία), σε Eκτακτη

Γενική

Συνέλευση, µετά από πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.

Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.
Αχιλλεύς Κώτσιας, ο οποίος προσλαµβάνει ως

Γραµµατέα τον κ. Στάµου

Ευάγγελο.
Ο

Πρόεδρος

παρακαλεί

το

Γραµµατέα

να

κάνει

έλεγχο

της

δηµοσιεύσεως της Προσκλήσεως.
∆ιαπιστούται ότι η δηµοσίευση της Προσκλήσεως, έγινε σύµφωνα µε το
νόµο και εµπρόθεσµα τόσο

στης

υπηρεσίες του

ΓΕΜΗ

όσο

και

στο

σύστηµα του ΧΑΑ Αθηνών Ερµής.
Στη συνέχεια διαβάζεται από τον Γραµµατέα ο πίνακας των µετόχων
που παραβρίσκονται

στην συνέλευση και έχουν δικαίωµα συµµετοχής και

ψήφου κατά την αντίστοιχη ηµεροµηνία καταγραφής στης 22.11.2017 στο
σύστηµα ΑΧΙΑLINE:
.
Στη συνέχεια διαβάζεται από τον Γραµµατέα ο πίνακας των µετόχων
που κατέθεσαν εµπρόθεσµα τις µετοχές τους, ο οποίος έχει ως εξής :
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΙ
ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Ελληνικά

Χρηµατιστήρια Α.Ε. » (Ε.Χ.Α.Ε.)
ΣΤΗΣ 22/11/2017 ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ EKTAKTH
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 27ης Νοεµβρίου 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΜΟ

Α/Α
1

ΚΩΤΣΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

του Αχιλλέα
2

ΑΧΙΛΛΕYΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

12.368.342

12.368.342

2.839.036

2.839.036

ΚΩΤΣΙΑΣ

ΚΩΤΣΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ

3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΑΡΙΑ –
του Βασιλείου

ΚΩΤΣΙΑΣ

ΑΧΙΛΛΕYΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ

ΑΧΙΛΛΕYΣ

Ο Ι∆ΙΟΣ

1.786.938

1.786.938

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΧΙΛΛΕYΣ

1.389.982

1.389.982

907.743

907.743

612.584

612.584

του Κων/νου
4

ΚΩΤΣΙΑ
του Κων/νου

5

ΚΩΤΣΙΑΣ

ΚΩΤΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

του Κων/νου
6

ΠΙΤΡΗ

ΚΩΤΣΙΑΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ

του Θεοδώρου
7

ΜΑΚΡΗΣ

ΑΧΙΛΛΕYΣ

ΑΧΙΛΛΕYΣ
ΚΩΤΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Ι∆ΙΟΣ

60.000

60.000

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Ι∆ΙΟΣ

62.000

62.000

ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ

60.200

60.200

του Πέτρου-Φαίδων
8

ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ
του Ευαγγέλου

9

ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3
του Ιωάννη
10

ΣΤΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΜΟΥ

του Αλέξιου
11

7.745

Ο Ι∆ΙΟΣ

119.624

119.624

ΜΠΑΧΤΣΕΤΖΗΣ

80.000

80.000

20.294.194

20.294.194

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7.745

του

∆ηµητρίου
12

ΜΠΑΚΤΣΕΤΖΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

του Ευάγγελου

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Εποµένως παρίστανται αυτοπροσώπως οι µέτοχοι ή οι εκπρόσωποί τους
που εκπροσωπούν 20.294.194

µετοχές ( επί συνόλου 24.619.524 ) και

ισάριθµους ψήφους, ήτοι πλέον των 2/3 των µετοχών και συγκεκριµένα
ποσοστό 82,43% ως έγγιστα.
∆ιαπιστούται ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση έχει σύµφωνα µε το
νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την απαιτούµενη απαρτία για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεµάτων της Ηµερησίας
∆ιατάξεως που περιλαµβάνονται στην Πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε.
Ακολούθως ο προσωρινός Πρόεδρος, παρακαλεί τη Εκτακτη Γενική
Συνέλευση να επικυρώσει τον πίνακα των Μετόχων και να εκλέξει Οριστικό
Πρόεδρο και Γραµµατέα.
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα και εκλέγει
οµόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αχιλλέα Κώτσια και οριστικό
Γραµµατέα και Ψηφολέκτη τον κ. Στάµου Ευάγγελο.
Ο Πρόεδρος κ. Αχιλλεύς Κώτσιας, ευχαριστεί τη Συνέλευση για την
εκλογή του και ανακοινώνει ότι δεν περιήλθε στο ∆Σ καµία αίτηση µετόχου
για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως,
ούτε άλλο αίτηµα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών.
Ακολούθως διαβάζεται η Ηµερήσια ∆ιάταξη, που περιλαµβάνεται στην
Πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε µε τα παρακάτω Θέµατα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
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1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς(∆.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης
από 01/01/2013 έως 31/12/2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών
Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των πεπραγµένων της ως άνω χρήσης
και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού ΕλεγκτήΛογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων,
τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της υπόλογης
χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 έως
31.12.2014 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
4. Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
τη χρήση 2014, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002
5. Παροχή προηγούµενης άδειας κατ άρθρο 23α Ν. 2190/1920 για υπογραφή Ιδιωτικού
συµφωνητικού

αναγνώρισης

χρέους προς

τον

Λιβέρη

Αχ.

Κώτσια

ποσού 3.961.848,56 ευρώ το οποίο είχε καταθέσει ο Λιβέρης Αχ. Κώτσιας στην
εταιρεία µας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ανάληψης δέσµευσης της
εταιρίας µας για συναίνεση σε αίτηση παροχής αδείας έγγραφης προσηµείωσης
υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ. Κώτσια επί του ακινήτου
της εταιρίας µας στο Τέρµα Χαριλάου Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης.
6. ∆ιάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεµάτων.

Επί του 1 ο υ θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
Υποβολή και έγκριση των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς(∆.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από
01/01/2013 έως 31/12/2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των πεπραγµένων της ως άνω χρήσης και του
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
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Ο

πρόεδρος

της

Γενικής

Συνέλευσης

εγχειρίζει

προς

ανάγνωση

στον

γραµµατέα, την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών
Λογιστών καθώς και τις Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1 –
31/12/2013, οι οποίες έχουν κατά λέξη ως ακολούθως:

Προς την 52 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 27 η ς Nοεµβρίου 2017.

I I .Ε τή σι α Έ κ θε ση ∆ ι α χε ι ρ ί σεω ς ∆ ι οι κη τι κ ού Συ µ β ο υ λί ο υ

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουµε τις Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και την παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση από 1ης
Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2013. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ιδίου Νόµου αποφάσεων
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της Εταιρίας , περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της Κλεοµένης χρήσεως, περιγραφή της προβλεπόµενης εξέλιξης των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας , πληροφορίες σχετικά µε την διαχείριση των σηµαντικών
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η Εταιρία και πληροφορίες σχετικά µε τις
µετοχές και το µετοχικό κεφάλαιο. Όσον αφορά την ανάλυση των κονδυλίων των
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων υπάρχει πλήρης αναφορά στις σηµειώσεις που τις
συνοδεύουν.
Είναι αληθές, ότι παρόλο που η εταιρεία ενηµέρωνε ατύπως κάθε ενδιαφερόµενο µέτοχο για
την οικονοµική της κατάσταση και την γενικότερη στασιµότητα της ένταξης του αστικού
ακινήτου της στο σχέδιο πόλεως της Θεσσαλονίκης, εν τούτοις από το έτος 2013 δεν
υπέβαλλε και τυπικά χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση διαχείρισης του
∆.Σ. ενώ σε εύθετο χρόνο προβλέπεται να ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή των
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καταστάσεων των επόµενων χρήσεων από το 2014 έως σήµερα. Η καθυστέρηση στην
έγκριση των Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων , από τη ∆ιοίκηση της εταιρείας , δεν
αφορά σε γεγονότα ή συνθήκες που σχετίζονται µε την εκτίµηση της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας.

1.

Ανάλυση των Οικονοµικών Στοιχείων της Εταιρείας – Πορεία Εργασιών Επιδιώξεις και Στρατηγικές

Η Εταιρεία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.» από την 15η ∆εκεµβρίου 2011 παύει να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» και συνεπώς
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, µε τις οποίες ήταν υποχρεωµένη να
καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Συνεπώς η περίοδος 1/1/2011 – 31/12/2011 , ήταν η τελευταία εταιρική χρήση που
συντάχθηκαν ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

από

την

Εταιρεία , καθώς η

µοναδική θυγατρική εταιρεία που περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση µε την µέθοδο της
«ολικής ενοποίησης» πουλήθηκε την 15/12/2011.
2. Επιδόσεις και χρηµατοοικονοµική θέση/Ετήσια ανασκόπηση πεπραγµένων Προβλεπόµενη εξέλιξη/Προοπτικές.

Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη εξαρτάται αποκλειστικά από την εκµετάλλευση
των βασικών επενδυτικών σχεδίων που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει.

Η συντοµότερη

αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Χαριλάου, µε τη χρήση υφιστάµενων πολεοδοµικών
εργαλείων

και

η επαναλειτουργία του

έργου

της κατασκευής του Μετρό

στην

Θεσσαλονίκη καθώς και η θέση του ακινήτου της εταιρείας , δίπλα στο σταθµό ‘Νέα
Ελβετία’ προσδίδουν µια υπεραξία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί επωφελώς.

Αξιοποίηση Εταιρικού Ακινήτου στην Ν. Ελβετία – Εξέλιξη – Ιστορικό – Φύση
∆ραστηριοτήτων
Ο τοµέας της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας αφορά την ένταξη στο
σχέδιο πόλεως του παλαιού Κεραµουργείου Αλλατίνη, (συνολικής έκτασης 81.709 τ.µ.) που
βρίσκεται στον συνοικισµό Χαριλάου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και είναι το µοναδικό ενιαίο
ιδιωτικό ακίνητο τόσο µεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης .
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Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη και η πορεία της στο µέλλον

εξαρτάται

αποκλειστικά από την εκµετάλλευση των βασικών επενδυτικών σχεδίων που έχει σχεδιάσει
να υλοποιήσει. Η συντοµότερη αξιοποίηση του ακινήτου που είναι το µοναδικό ενιαίο
ιδιωτικό ακίνητο τόσο µεγάλης έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ,
µε τη χρήση υφιστάµενων πολεοδοµικών εργαλείων και

η επαναλειτουργία-ολοκλήρωση

του έργου της κατασκευής του Μετρό στην Θεσσαλονίκη καθώς και η θέση του ακινήτου
της εταιρείας , δίπλα στο σταθµό ‘Νέα Ελβετία’ προσδίδουν µια υπεραξία η οποία πρέπει να
αξιοποιηθεί επωφελώς.
Το ακίνητο αυτό ευρισκόµενο εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης αντιπροσωπεύει το
µεγαλύτερης ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

Η εκδοθείσα απόφαση του

Υπουργείου Πολιτισµού µε αρ. Πρωτοκ. «ΥΠΠΟ/∆ΝΣΑΚ/30.849/899 / 16.5.2006, η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΙΙ, αρ. φύλλου 692/5.6.2006 και κατέστη ήδη αµετάκλητη,
αποχαρακτήρισε την πλειοψηφία των εταιρικών ακινήτων ως διατηρητέων και δροµολόγησε
τις προϋποθέσεις αξιοποίησης των. Με την οριστικοποίηση της ως άνω Υπουργικής
απόφασης η Εταιρεία υπέβαλλε τις προβλεπόµενες µελέτες και έλαβε την υπ’ αριθµόν
2253/23.10.2006 άδεια κατεδάφισης του συνόλου των κριθέντων ως µη διατηρητέων
ακινήτων και έτσι περιορίσθηκε ο κίνδυνος παρεµπόδισης των σχεδίων αξιοποίησης του
οικοπέδου. Η ίδια απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού επέβαλε στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης
τη διεξαγωγή ∆ηµόσιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού για την ένταξη του οικοπέδου στον
ευρύτερο πολεοδοµικό σχεδιασµό της πόλης και την ταυτόχρονη αξιοποίηση των µενόντων
ως διατηρητέων ακινήτων, προκειµένου να στεγάσουν ευρύτερες δηµόσιες ή δηµοτικές
λειτουργίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Βάσει της εξουσιοδότησης που έλαβε το ∆.Σ. κατά την 51η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 7ης Ιουλίου 2016, ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Αχιλλέας Κ. Κώτσιας σε
συνεργασία µε το Νoµικό Σύµβουλο της εταιρείας θα ολοκληρώσει σύντοµα την εισήγηση
του προς το ∆.Σ. για την οριστική διευθέτηση της σύµβασης µε την εργολάβο εταιρεία
ΜΑΚΤ. Επίσης θα προτείνει µετά από µελέτη, και την επωφελέστερη και το δυνατόν
συντοµότερη αξιοποίηση του ακινήτου.
Η ανάπτυξη του ακινήτου στην περιοχή Ν. Ελβετίας θα γίνει βάσει χρονοδιαγράµµατος, το
οποίο όµως µπορεί να ανατραπεί λόγω αστάθµητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις στην
έκδοση οικοδοµικής άδειας, εκκρεµότητες µε τοπικούς φορείς ή δηµόσιες υπηρεσίες και
οργανισµούς κλπ., κατασκευαστικές δυσκολίες και υπερβάσεις, µε αποτέλεσµα τη δέσµευση
κεφαλαίων της Εταιρείας, την επιβάρυνση µε χρηµατοοικονοµικό κόστος και την επιβάρυνση
των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε σηµαντικά διαφυγόντα κέρδη λόγω της καθυστερηµένης

8
έναρξης της εκµετάλλευσης του ακινήτου. Επιπλέον η οικονοµική συγκυρία αποτελεί από
µόνη αρνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη επενδύσεων τα κέρδη των οποίων θα προκύψουν
σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Το ακίνητο στην Ν. Ελβετία δεν έχει χάσει την αξία και αποτελεί
δελεαστικό τοµέα επένδυσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης .
Ο κίνδυνος της µη υλοποίησης της επένδυσης της αξιοποίησης του ακινήτου στην Ν. Ελβετία
είναι µικρός, ωστόσο ο κίνδυνος της καθυστέρησης στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
είναι αρκετά πιθανός λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας, χωρίς η ∆ιοίκηση της εταιρείας
να είναι σε θέση στην παρούσα φάση να προσδιορίσει µε ακρίβεια το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Η εταιρεία προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις της αλλά λόγω των
ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών και της κλιµακούµενης οικονοµικής κρίσης , που καθιστούν
δυσκολότερη τη δυνατότητα άντλησης τραπεζικών κεφαλαίων, οι ανωτέρω υποχρεώσεις
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες. Η διοίκηση έλαβε µέτρα σηµαντικού περιορισµού του
λειτουργικού κόστους µειώνοντας δραστικά το παραγωγικό δυναµικό της.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θα εντείνει τις προσπάθειες της για την υλοποίηση του επενδυτικού
σχεδίου παραθέτοντας παρακάτω τα χαρακτηριστικά του :
⃰--το συγκεκριµένο ακίνητο λόγω του ενιαίου µεγέθους και της προνοµιακής του θέσης είναι
το µοναδικό ακίνητο εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης της Θεσσαλονίκης
που διατηρεί αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης .
⃰ -της γειτνιάσεως αυτού µε την οδική αρτηρία της Νέας Εγνατίας που οδηγεί στην Χαλκιδική
και διασταυρώνεται µε την περιφερειακή οδό του πολεοδοµικού συγκροτήµατος
Θεσσαλονίκης,
⃰ -της δυνατότητας απευθείας πρόσβασης των κατοίκων της Νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης,
⃰ - και κυρίως λόγω της γειτνίασης του οικοπέδου µε τον οριστικά χωροθετηθέντα πρώτο
επιβατικό σταθµό πόλης του µετρό Θεσσαλονίκης και της προβλεπόµενης δηµιουργίας 1.500
θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων .

Κατασκευή Κατοικιών – στη Θέρµη Θεσσαλονίκης

Στις 23 Οκτωβρίου 2008, πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.», στην οποία οι µέτοχοι αποφάσισαν και ενέκριναν οµόφωνα την κατάρτιση
εργολαβικής σύµβασης µεταξύ της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και του µετόχου και πρώην µέλους του ∆ιοικητικού
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Συµβουλίου κ. Κωνσταντίνου Κώτσια. Στα σχέδια της ∆ιοίκησης είναι η ανοικοδόµηση επί
αντιπαροχή αγροτεµαχίου ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Κώτσια επιφανείας 7.500 τετρ.
µέτρων στην περιοχή Θέρµης Θεσσαλονίκης για την κατασκευή πολυτελούς συγκροτήµατος.
Το υπέρ του οικοπεδούχου ποσοστό αντιπαροχής ορίσθηκε σε 33,33%.Η εξέλιξη των
εργασιών της κατασκευής του συγκροτήµατος κατοικιών έχει ανατεθεί δια συµβάσεως σε
υπεργολαβική εταιρεία. Στην παρούσα φάση δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των
κατοικιών ενώ η εργολήπτρια εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο έχει αναστείλει την
λειτουργία της λόγω προβληµάτων ρευστότητας. Η οικονοµική συγκυρία έχει επηρεάσει
σηµαντικά το κλάδο της κατασκευής τα τελευταία 5 χρόνια. Η παρατεταµένη ύφεση στην
οποία έχει εισέλθει η Ελληνική Οικονοµία αλλά και οι αρνητικές προβλέψεις για την
µελλοντική πορεία έχουν αρνητική επίδραση στην ψυχολογία του καταναλωτικού κοινού σε
σχέση µε την αγορά και απόκτηση είτε επαγγελµατικής στέγης είτε κατοικίας. Επιπλέον
παράγοντες που συντελούν στην αρνητική επίδραση στον τοµέα του κατασκευαστικού
κλάδου είναι :
α)

τα συνεχή δηµοσιονοµικά µέτρα που λαµβάνονται και έχουν σχέση µε την επιβολή

και είσπραξη φόρων σε σχέση µε την ακίνητη περιουσία .
β)
της

η δραστική µείωση του εισοδήµατος των νοικοκυριών σε συνδυασµό µε το κορεσµό
αγοράς

λόγω

σηµαντικού

αριθµού

αδιάθετων

ακινήτων,

δυσχεραίνει

την

πραγµατοποίηση πωλήσεων.
γ)

ο περιορισµός της χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων και επαγγελµατικών

δανείων για την απόκτηση κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων.
Όλα τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα την δραµατική συρρίκνωση του κλάδου της
κατασκευής. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται περί πολυτελούς συγκροτήµατος κατοικιών µε
σηµαντικές καινοτοµίες κατασκευής µέχρι σήµερα δεν έχει επιτελεσθεί καµία συναλλαγή
πώλησης.
Συµπερασµατικά η αγορά ακινήτων έχει επηρεασθεί σε σηµαντικό βαθµό από την από την
οικονοµική συγκυρία. Οι µεταβολές στο διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, οι αλλαγές
στα επίπεδα επιτοκίων, οι δυσκολίες στην απόκτηση στεγαστικών αλλά και επαγγελµατικών
δανείων, οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογική πολιτική

ο µεγάλος αριθµός αδιάθετων

κατοικιών και γραφείων την προσφορά και ζήτηση ακινήτων µε συνέπεια µέχρι σήµερα να
µην έχει προκύψει αγοραστικό ενδιαφέρον για το συγκρότηµα κατοικιών στην Θέρµη.
Επιπλέον λόγω προβληµάτων ρευστότητας η ανάδοχος εταιρεία έχει αναστείλει την
λειτουργία και η κατασκευή του συγκροτήµατος δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ∆ιοίκηση της
επιχείρησης προσπαθεί να εντοπίσει πιθανούς αγοραστές και βασίζεται στο γεγονός ότι το
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συγκρότηµα που κατασκευάζεται έχει ολοκληρωθεί περίπου στο 60% είναι πολυτελούς
κατασκευής και βρίσκεται σε πλεονεκτική περιοχή.
Αναµένεται µέχρι το τέλος του 2018 να έχει ολοκληρωθεί το πολυτελές συγκρότηµα έξι
κατοικιών στην περιοχή Θέρµης Θεσσαλονίκης .

3.

Οικονοµικά Μεγέθη
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

∆εν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές που διαφοροποιούν δραστικά το ενεργητικό και τις
συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Η

«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», και δεν
έχει υποχρέωση να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθόσον η µοναδική
της Θυγατρική «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.» πουλήθηκε
την 15/12/2011.

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
-

Λόγω έλλειψης δραστηριότητας ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είναι µηδενικός και
η επιχείρηση κατέβαλλε προσπάθειες για τον επιπλέον περιορισµό των λειτουργικών
εξόδων προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ρευστότητας. ¨Όπως φαίνεται από
τον κατωτέρω πίνακα , τα συνολικά έξοδα της χρήσης 2013 έχουν περιοριστεί περαιτέρω
και κατά στην χρήση 2013 ανέρχονται σε ποσό ευρώ 593.075,89 έναντι 727.726,43 της
χρήσης 2012.

Εταιρεία
2013

2012

Έσοδα

153.340,64

122.624,02

Έξοδα

-593.075,89

-727.726,43

-439.735,25

-605.102,41

Τραπεζικός ∆ανεισµός
Ο τραπεζικός δανεισµός αυξήθηκε στη χρήση 2013 κατά 9% , έναντι της χρήσης 2012 ,
και ανέρχεται σε € 931.453,62. Η χρηµατοδότηση µε τραπεζικά δάνεια είχε ως σκοπό την
κάλυψη του κόστους για την ανέγερση του συγκροτήµατος κατοικιών στην Θέρµη
Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε τη δανειακή σύµβαση το δάνειο χορηγήθηκε για περίοδο (3)
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τριών ετών αρχόµενης από την πρώτη εκταµίευση , η οποία έγινε τον 12/2009 και για αυτό
το λόγω και στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013 εµφανίζεται ο τραπεζικός
δανεισµός στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.

Ίδια Κεφάλαια :
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαµορφώνονται ως εξής :
Εταιρεία
31/12/2013
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο €

31/12/2012

31/12/2011 31/12/2010

12.309.762,00 12.309.762,00 12.309.762,00 12.309.762,00
1.283.101,16

1.283.101,16

1.283.101,16 1.283.101,16

-6.146.488,38

-5.706.753,13

-5.101.650,72 -4.909.752,13

7.446.374,78

7.886.110,03

8.491.212,44 8.683.111,03

4. Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης:

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία και για την χρήση 2013, οι Ανώνυµες Εταιρίες και
οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις
ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82
του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον
ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Για τις χρήσεις 2011 ,2012 και 2013 η εταιρία δεν έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών , που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγ. 5
Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόµενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις , για τον
ανωτέρω λόγο έχει διενεργηθεί συνολικό ποσό πρόβλεψης ύψους € 50.000,00 , εκ του
οποίου ποσό € 20.000,00 διενεργήθηκε σε βάρος των αποτελεσµάτων της
χρήσεως, για προσαυξήσεις που αναµένεται να της επιβληθούν .

5.

Οικονοµικοί ∆είκτες :

τρέχουσας
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31/12/2013

31/12/2012

0,1871

0,1814

0,1251

0,1083

-0,0563

-0,0729

7,77 %&

7,29 %&

Ρευστότητα:
1. Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχυπρ.
Υποχρ.

∆ανειακής Επιβάρυνσης
2. ∆ανειακά Κεφάλαια/Ίδια
Κεφάλαια

Αποδοτικότητα Ιδίων
3.

Κεφαλαίων
Ζηµίες προ φόρων /Προς
Ίδια Κεφάλαια

∆ιάρθρωσης:
4. Κυκλοφορούν
Ενεργητικό/Ενεργητικό

6.

Παράγοντες Κινδύνων

Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι έντονα ανταγωνιστική και έχει
υποστεί µεγάλη αρνητική επίδραση από την οικονοµική συγκυρία.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει η επιχείρηση είναι :

-

Λειτουργικές Ζηµίες – Μη ύπαρξη κύκλου εργασιών

Η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια και µετά από την απόσχιση του βιοµηχανικού κλάδου δεν
έχει αναπτύξει δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών είναι µηδενικός µε συνέπεια να
παρουσιάζει συνεχώς λειτουργίες ζηµίες οι οποίες επιβαρύνουν την καθαρή θέση της
επιχείρησης. Η ∆ιοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί µέσω της µείωσης των δαπανών να
περιορίσει τις επιπτώσεις των σωρευµένων λειτουργικών ζηµιών.

Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων
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Η επιχείρηση προσπαθεί να αναπτύξει δραστηριότητα στο τοµέα της αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας µε (2) δύο τρόπους .
α. Αξιοποίηση µέσω της ανάπτυξης ακινήτου στη Ν. Ελβετία

Η ανάπτυξη του ακινήτου στην περιοχή Ν. Ελβετίας θα γίνει βάσει χρονοδιαγράµµατος, το
οποίο όµως µπορεί να ανατραπεί λόγω αστάθµητων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις στην
έκδοση οικοδοµικής άδειας, εκκρεµότητες µε τοπικούς φορείς ή δηµόσιες υπηρεσίες και
οργανισµούς κλπ., κατασκευαστικές δυσκολίες και υπερβάσεις, µε αποτέλεσµα τη δέσµευση
κεφαλαίων της Εταιρείας, την επιβάρυνση µε χρηµατοοικονοµικό κόστος και την επιβάρυνση
των οικονοµικών αποτελεσµάτων µε σηµαντικά διαφυγόντα κέρδη λόγω της καθυστερηµένης
έναρξης της εκµετάλλευσης του ακινήτου. Επιπλέον η οικονοµική συγκυρία αποτελεί από
µόνη αρνητικό παράγοντα για την ανάπτυξη επενδύσεων τα κέρδη των οποίων θα προκύψουν
σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Το ακίνητο στην Ν. Ελβετία δεν έχει χάσει την αξία και αποτελεί
δελεαστικό τοµέα επένδυσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης .

β. Αξιοποίηση µέσω της κατασκευής αστικών ακινήτων
H αγορά ακινήτων έχει επηρεασθεί σε σηµαντικό βαθµό από την από την οικονοµική
συγκυρία. Οι µεταβολές στο διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών, οι αλλαγές στα επίπεδα
επιτοκίων, οι δυσκολίες στην απόκτηση στεγαστικών αλλά και επαγγελµατικών δανείων, οι
συνεχείς αλλαγές στη φορολογική πολιτική ο µεγάλος αριθµός αδιάθετων κατοικιών και
γραφείων την προσφορά και ζήτηση ακινήτων µε συνέπεια µέχρι σήµερα να µην έχει
προκύψει αγοραστικό ενδιαφέρον για το συγκρότηµα κατοικιών στην Θέρµη. Επιπλέον λόγω
προβληµάτων ρευστότητας η ανάδοχος εταιρεία έχει αναστείλει την λειτουργία και η
κατασκευή του συγκροτήµατος δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η ∆ιοίκηση της επιχείρησης

προσπαθεί να εντοπίσει πιθανούς αγοραστές και βασίζεται στο γεγονός ότι το συγκρότηµα
που κατασκευάζεται έχει ολοκληρωθεί περίπου στο 60% είναι πολυτελούς κατασκευής και
βρίσκεται σε πλεονεκτική περιοχή.

Ο κίνδυνος της µη υλοποίησης της επένδυσης της αξιοποίησης του ακινήτου στην Ν. Ελβετία
είναι µικρός, ωστόσο ο κίνδυνος της καθυστέρησης στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
είναι αρκετά πιθανός λόγω και της οικονοµικής συγκυρίας, χωρίς η ∆ιοίκηση της εταιρείας
να είναι σε θέση στην παρούσα φάση να προσδιορίσει µε ακρίβεια το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Λοιποί Κίνδυνοι
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-

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από την συγκέντρωση των πιστώσεων σε
περιορισµένο αριθµό πελατών.

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αντιµετωπίζει επαρκώς τον

ανωτέρω κίνδυνο καθώς δεν έχει αναπτύξει δραστηριότητα και η έκθεση της εταιρείας στον
ανωτέρω κίνδυνο δεν είναι σηµαντική. Επιπλέον η εταιρεία έχει καταχωρίσει επαρκείς
προβλέψεις αποµείωσης που αντιπροσωπεύουν την εκτίµηση της για ζηµίες σε σχέση µε τους
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Οι προβλέψεις αυτές αποτελούνται κυρίως από ζηµίες
αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που εκτιµώνται βάσει των δεδοµένων συνθηκών ότι
θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί.

-

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει
τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση της ∆ιοίκησης
της εταιρείας

σχετικά µε τη διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται

περισσότερο, ότι πάντα θα έχει ικανή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
εµπρόθεσµα, κάτω από αντίξοες συνθήκες. Στη χρήση η εταιρεία µέσω της πώλησης της
θυγατρικής , που πραγµατοποιήθηκε στις 15.12.2011, κάλυψε τις απαραίτητες ανάγκες σε
ρευστότητα που αφορούσαν κυρίως τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο.

Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31/12/2013 οι ληξιπρόθεσµες βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της επιχείρησης υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις. Συγκεκριµένα:
Περιγραφή Ληξιπρόθεσµων

Λήξη έως 1 έτος

Υποχρεώσεων

σε €

- Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό

200.000,00

- Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές

60.000,00

- Υποχρεώσεις για Φόρους

130.000,00

- Υποχρεώσεις για φόρο
εισοδήµατος Ν.Π και
Φορολογικά Πρόστιµα

765.000,00
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- Υποχρεώσεις προς
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς

200.000,00

- Τραπεζικά ∆άνεια

930.000,00

2.305.000,00

Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις :

Απαιτήσεις
280.0000,00

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα:

2.545,00

282.545,00

Υπόλοιπο προς
κάλυψη :

2.022.455,00

Η εταιρεία προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις της αλλά λόγω των
ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών και της κλιµακούµενης οικονοµικής κρίσης , που καθιστούν
δυσκολότερη τη δυνατότητα άντλησης τραπεζικών κεφαλαίων, οι ανωτέρω υποχρεώσεις
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες. Η διοίκηση έλαβε µέτρα σηµαντικού περιορισµού του
λειτουργικού κόστους µειώνοντας δραστικά το παραγωγικό δυναµικό της. Επιπρόσθετα
υλοποιεί πρόγραµµα ρευστοποίησης του πλεονάζοντος, µετά τον περιορισµό της παραγωγής,
µηχανολογικού εξοπλισµού µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητας.
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί και αναπροσαρµόζει καθηµερινά το ταµειακό
πρόγραµµα ρευστότητας µε βάση τις αναµενόµενες ταµειακές εισροές και εκροές .
7.

∆ιαχείριση Κινδύνων

α)

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η εταιρία δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνος
αγοράς, µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο. Τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρίας αποτελούνται από καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και
από την αξία των εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος στην Θέρµη. Σε ότι αφορά το
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τελευταίο η Εταιρεία καταβάλει έντονες προσπάθειες σε µία δύσκολη αγορά προκειµένου να
προχωρήσει σε συµφωνία πώλησης κάποιου ακινήτου.

β)

Κίνδυνος Αγοράς

Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Η εταιρία συναλλάσσεται µε εγχώριους πελάτες και το νόµισµα
συναλλαγής είναι το Ευρώ. Συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Κίνδυνος τιµών: Η εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών καθώς δραστηριοποιείται στην αγορά
ακινήτων η οποία την τελευταία περίοδο δέχεται πιέσεις τιµών αλλά και φορολογικών
µέτρων οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ενισχύουν την πράξη συναλλαγών.
Κίνδυνος επιτοκίων:
Η εταιρία δεν κατέχει σηµαντικό ύψος διαθεσίµων ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων τα
οποία µπορούν να επηρεαστούν από µεταβολές του επιτοκίου.
Σε ότι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις στην Εταιρεία έχει χορηγηθεί από Τράπεζα , για
περίοδο (3) τριών ετών µέσο-µακροπρόθεσµου δανείου συνολικού ποσού €1.000.000,00 , το
οποίο την 31/12/2013 είχε καταστεί ληξιπρόθεσµο και ανέρχεται στο ποσό € 931.453,62.
Σκοπός του δανείου ήταν η χρηµατοδότηση του κόστους κάλυψης ανέγερσης συγκροτήµατος
κατοικιών. Η ανάληψη του δανείου έγινε µε προσηµείωση ύψους €1.300.000,00 επί του
οικοπέδου εµβαδού. 7.500 τ.µ. και των επ΄ αυτού ανεγερθησοµένων κτισµάτων που
βρίσκεται στην Θέρµη Θεσσαλονίκης. Το δάνειο είχε χορηγηθεί για περίοδο (3) τριών ετών
και η εξόφληση του , προβλεπόταν ότι θα γίνει µε εφάπαξ καταβολή στην λήξη του δηλαδή
σε τρία χρόνια από την πρώτη εκταµίευση του δανείου, ήτοι στο τέλος του 2012. Το
επιτόκιο του δανείου υπολογίζεται µε βάση ένα κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο έχει
συµφωνηθεί µε την τράπεζα πλέον ενός περιθωρίου 0,50 εκατοστιαίες µονάδες και
αναµένεται να κυµανθεί περίπου στο 6%.
Σηµειώνουµε ότι η Εταιρεία την 31.12.2013

και

µέχρι

σήµερα , είναι εγγυητής σε

τραπεζικό δάνειο της πρώην θυγατρικής «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ» ύψους ευρώ 44.694,99 , το οποίο έχει καταστεί
ληξιπρόθεσµο. Για την παρασχεθείσα εγγύηση διενεργήθηκε από την εταιρεία , στην
χρήση 2012 & 2013 εγγραφή ισόποσης πρόβλεψης , µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων
της, επειδή το ποσό του δανείου δεν πληρώθηκε

µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των

παρόντων οικονοµικών καταστάσεων από την πρώην θυγατρική .
Πιστωτικός κίνδυνος.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρία είναι περιορισµένος λόγω της µη
ύπαρξης απαιτήσεων από πελάτες.
Κίνδυνος ρευστότητας.
Η Εταιρεία την τελευταία επταετία 2007-2013 έχει µηδενικά έσοδα και δεδοµένου ότι η
ακίνητη περιουσία της δεν έχει αξιοποιηθεί ,υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας της εταιρείας.
Εύλογη αξία:
Τα ποσά µε τα οποία εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης τα διαθέσιµα, οι
απαιτήσεις και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους
αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.
8.

Εργασιακά θέµατα
Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η

εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό & προσηλωµένο στις
δεοντολογικές, διοικητικές

οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται

αποτελεσµατικά από αυτό οι υποχρεώσεις του.

9.

Περιβαλλοντικά θέµατα

Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.

10.Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη ∆ΛΠ -24
31/12/2013

- Υποχρεώσεις προς Μετόχους για Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου
-Υποχρέωση προς πρώην Μέτοχο Επιταγές Πληρωτές .

449.431,40

31/12/2012

449.431,40

3.961.848,56 3.961.848,56

- Απαίτηση/(Υποχρέωση) προς την Κεραµεία
Αλλατίνη Παραγωγή

Κεραµικών

-253.719,15

-295.719,15

-53.074,61

-53.074,61

Πλακιδίων - πρώην Θυγατρική .

- Απαίτηση/(Υποχρέωση) προς Μέτοχο
Εταιρείας ( µέλος ∆ιοίκησης)
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Ανάλυση των ανωτέρω:
Α) Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά Στελέχη
& Μέλη της ∆ιοίκησης
31/12/2013

31/12/2012

Καταθέσεις Μετόχων για αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου : Αχιλλέας Κώτσιας Μέτοχος -

43.000,00

43.000,00

406.431,40

406.431,40

449.431,40

449.431,40

Μέλος ∆.Σ
Καταθέσεις Μετόχων για αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου : Κώτσιας Κων/νος- Μέτοχος .

Β ) Υποχρέωση προς πρώην Μέτοχο –
Επιταγές Πληρωτέες

31/12/2013

31/12/2012

Υποχρέωση προς τον κ. Λιβέρη Αχ.
Κώτσια , από καταθέσεις για Αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου , για τις οποίες

3.961.848,56 3.961.848,56

δόθηκαν από την εταιρεία Επιταγές
Πληρωτές

Γ) Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις µε τέως
θυγατρική
31/12/2013 31/12/2012
Υποχρέωση : Κεραµεία Αλλατίνη Βιοµηχ.
Παραγωγής Πλακιδίων
Απαιτήσεις : Κεραµεία Αλλατίνη Βιοµηχ.
Παραγωγής Πλακιδίων
Υποχρέωση προς Πρώην Θυγατρική

-

-

484.719,15 467.719,15

231.000,00 172.200,00

253.719,15 295.519,15
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∆) Λοιπές Υποχρεώσεις
31/12/2013 31/12/2012

Υποχρέωση προς κ. Κώτσια Αχιλλέα , Μέτοχος

-53.074,61

- Μέλος ∆.Σ

11.Μεταγενέστερα

Γεγονότα µετά

τη λήξη

της

χρήσεως

-24.365,32

των Οικονοµικών

Καταστάσεων

Το σηµαντικότερο γεγονός µετά τη 31/12/2013 , είναι η απόφαση της Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 30ης Σεπτεµβρίου 2015, της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ακινήτων και Συµµετοχών», µε θέµα την τροποποίηση του
άρθρου

4 του καταστατικού της Εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρίας, είχε ορισθεί

πεντηκονταετής, αρχίζοντας

από τη δηµοσίευση

,στο δελτίο Ανωνύµων Εταιριών και

Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης, του ιδρυτικού Καταστατικού και της εγκρίνουσας την
σύσταση της Εταιρίας Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ ∆. ΑΕ και ΕΠΕ αρ. 48/18 Φεβρουαρίου
1964).
Με την υπ’ αριθµό. 385079 στις 14.07.2015 δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του
(ΓΕΜΗ) η εταιρεία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης , σύµφωνα µε το άρθρο 47α του
Κ.Ν. 20190/1920 (Περί Ανωνύµων Εταιρειών) όπως ισχύει λόγω παρέλευσης του χρόνου
διάρκειας της . ∆εδοµένου όµως ότι µέχρι την ηµεροµηνία της Γεν. Συνέλευσης , δεν
ορίστηκαν εκκαθαριστές και δεν είχε ξεκινήσει , ούτε έχει πραγµατοποιηθεί διανοµή της
εταιρικής περιουσίας , µε την ανωτέρω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ,
που πραγµατοποιήθηκε στις 30.09.2015 , αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και η
παράταση της διάρκειας της για 50 επιπλέον έτη δηλαδή µέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του
έτους 2064.
12. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
Βάσει την διατάξεων του Ν.3873/2010 η εταιρεία θα πρέπει να αναφέρει τον Κώδικα
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης τον οποίο θα πρέπει να συµπεριλάβει στην Ετήσια Έκθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 2013.
Η Εταιρία θα υιοθετήσει κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο θα υποβάλλει εγγράφως
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
«ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σύµφωνα µε τίς παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3556/2007

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.309.762 Ευρώ. Η Τακτική Γενική
Συνέλευση της 09/05/2008 αποφάσισε οµόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά το ποσό των €3.517.075,00 µε κεφαλαιοποίηση υφισταµένων καταθέσεων
του µετόχου της πλειοψηφίας κου Κωσταντίνου Κώτσια. Σκοπός της εν λόγω αύξησης είναι
η ενίσχυση της κεφαλαιακής υποδοµής της εταιρείας µε την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου από 8.792.687 ευρώ σε 12.309.762 ευρώ. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και
η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµό κ2-7422/18.6.2008 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και εγκρίθηκε από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την υπ΄αριθµό 524/28.09.2009
συνεδρίαση του. Με την ολοκλήρωση της υποβολής του Ενηµερωτικού ∆ελτίου εκ µέρους
και την έγκριση του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ξεκινήσει η διαδικασία της δωρεάν
διάθεσης των µετοχών εφόσον αποδεχθούν την δωρεά και πληρώσουν το φόρο που θέλει
τυχόν προκύψει κατά νόµο από την συγκεκριµένη πράξη.

Από την 13/10/2009 έγινε η εισαγωγή των 7.134.150 νέων µετοχών και ο συνολικός αριθµός
των µετοχών που διαπραγµατεύονται ανέρχεται συνολικά σε 24.619.524 οι οποίες βρίσκονται
σε ειδικό καθεστώς διαπραγµάτευσης στην κατηγορία των µετοχών σε αναστολή.

2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών,
Η εταιρεία παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες για την άσκηση των
δικαιωµάτων προς τους µετόχους. Το Καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά
δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα
διαπραγµατεύσιµες. Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος
και δεν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση από το καταστατικό της.
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3. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
4. Συµφωνίες µετόχων της εταιρίας
∆εν είναι γνωστές στην εταιρία ούτε προβλέπεται

στο καταστατικό της δυνατότητα

συµφωνιών µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή
περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου.

5. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆ 51/1992

Οι µέτοχοι ( φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ) που κατείχαν στις 31/12/2013 άµεσα ή έµµεσα
ποσοστό µεγαλύτερο από 5,0% του συνολικού αριθµού των µετοχών παρατίθενται στο
παρακάτω πίνακα.

Μέτοχος

Αριθµός

∆ικαιώµατα Ψήφου

Ποσοστό

Μετοχών

(Ν. 3556/2007)

%

12.496.731

12.496.731

50,76%

2.839.036

2.839.036

11,53%

1.786.938

1.786.938

7,26%

1.389.982

1.389.982

5,65%

Κωνσταντίνος Κώτσιας του
Αχιλλέα
Μαρία – Ευγενία Κώτσια του
Βασιλείου
Αχιλλέας Κώτσιας του
Κωνσταντίνου
Πηνελόπη Κώτσια του
Κωνσταντίνου

6. Αρµοδιότητα του ∆.Σ για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, οι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες, µπορούν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µέχρι
ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής
τιµής τους και µε τούς ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του
άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 . ∆εν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων.

7. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ , τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης
∆εν υφίστανται

8. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ , τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

∆εν υφίστανται.

9. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ ή το προσωπικό της εταιρίας.

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το
προσωπικό της , οι οποίες να προβλέπουν τη καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή της απασχόλησης
τους εξ αιτίας δηµόσιας πρότασης.

10. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ και τροποποίησης του
καταστατικού .

Οι κανόνες που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας για το διορισµό και την
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των
διατάξεων του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν 2190/1920.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.9.2015 , παµψηφεί και οµόφωνα προέβη στην εκλογή
του νέου εξαµελούς ∆.Σ. της εταιρείας µε τριετή θητεία µέχρι την 30/09/2018, και
συγκεκριµένα τριών εκτελεστικών και τριών ανεξαρτήτων µη εκτελεστικών µελών αυτού, τα
οποία συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

23
Συγκεκριµένα εξελέγησαν οι κ.κ. α) Αχιλλεύς Κώτσιας του Κωνσταντίνου, β) Αθανάσιος
Πρίντζιος του Αντωνίου, γ) Καραβασίλης Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου , δ) Ευάγγελος
Στάµου του Ιωάννη, ε) Ιωάννης Μπαχτσετζής του Ευαγγέλου και στ) Αστέριος
Τριανταφυλλίδης του Ευαγγέλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους. Τα
τρία τελευταία µέλη του ∆.Σ. είναι τα µη εκτελεστικά

και ανεξάρτητα. Η συγκρότηση του ∆.Σ.

έγινε

µε την απόφαση 77/30.09.2015 του

∆ιοικητικού Συµβουλίου , που, εξέλεξε οµοφώνως ως Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
τον κ. Αχιλλέα Κώτσια του Κωνσταντίνου και ως Αντιπρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Πρίντζιο του
Αντωνίου. Τα λοιπά µέλη εκλέγονται µε την ιδιότητα του Συµβούλου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/11/2017

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΑΧΙΛΕΥΣ Κ. ΚΩΤΣΙΑΣ
Α.∆.Τ. AΗ162497

Η ανωτέρω έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που
αποτελείται από 16 δέκα-έξι (5-20) και είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που
χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 14/11/2017

Θεσσαλονίκη,
14 Νοεµβρίου 2017

Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
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I V. Ε ΚΘ Ε ΣΗ Ε Λ Ε ΓΧΟ Υ ΑΝΕ Ξ ΑΡΤ Η Τ Ο Υ Ο ΡΚΩΤ Ο Υ Ε Λ Ε Γ ΚΤ Η
Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» , οι οποίες

αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις 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 ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. 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 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 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 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 χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2013, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έµφαση Θέµατος
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση

3.1. των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,

όπου περιγράφεται το θέµα ότι στη χρήση 2013 όπως και στις προηγούµενες χρήσεις 2007 2012 η Εταιρεία είχε µηδενικό κύκλο εργασιών. Το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασµό µε την
καθυστέρηση

της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας, τις διαδοχικά
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ζηµιογόνες χρήσεις, την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς , Τράπεζες , Εργαζόµενους και Τρίτους υποδηλώνουν συνθήκες δυσµενούς
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και λειτουργείας της Εταιρείας , οι οποίες υφίστανται
και κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου .Στη γνώµη µας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων.
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν περιλαµβάνεται ∆ήλωση
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία να παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920
εκτός από την ανωτέρω περίπτωση (α) .
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ
- ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

& ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.»

, και το

περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
Θεσσαλονίκη, 14 Νοεµβρίου 2017

Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΓΚΟΓΚΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13041

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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1 .1

Κα τά στα ση Ο ι κ ον ο µ ι κ ή ς Θ έ ση ς (π οσά ε κ φρ α σµ έν α σε ε υ ρώ )
Σηµ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013

31/12/2012

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
839,11

3.312,63

0,00

158,07

16.725.957,92

16.880.029,99

2.402,85

2.402,85

16.729.199,88

16.885.903,54

1.126.565,45

1.126.565,45

280.572,53

191.292,56

572,82

572,82

2.545,01

10.274,30

1.410.255,81

1.328.705,13

18.139.455,69

18.214.608,67

Μετοχικό Κεφάλαιο

12.309.762,00

12.309.762,00

Λοιπά Αποθεµατικά

1.283.101,16

1.283.101,16

-6.146.488,38

-5.706.753,13

7.446.374,78

7.886.110,03

3.2.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
3.1
Λοιπές µακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέµατα
3.3.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
3.4
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατ/κα
περιουσιακά στοιχεία
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
3.5.

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Καθαρής θέσης
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3.6.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενος φόρος
εισοδήµατος

3.9

2.352.056,46

2.352.056,46

57.198,47

57.198,47

749.529,69

595.188,17

3.158.784,62

3.004.443,10

5.858.038,79

5.724.764,40

931.453,62

854.487,26

744.803,88

744.803,88

7.534.296,29

7.324.055,54

10.693.080,91

10.328.498,64

18.139.455,69

18.214.608,67

Υποχρεώσεις για παροχές στους
Εργαζόµενους
3.10
Προβλέψεις
3.11

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
3.8
Υποχρεώσεις από φόρο
εισοδήµατος

3.7.

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
1 .2

Κα τά στα ση Συ ν ολι κ ο ύ Ε ι σο δ ή µ α τος
1/1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πωλήσεις

1/1 -

Σηµ. 31/12/2013
0,00

0,00

Κόστος πωλήσεων

0,00

0,00

Μικτό κέρδος / (ζηµία)

0,00

0,00

153.340,64

122.624,02

-

-

157.496,66

287.026,70

0,00

0,00

-

-

Άλλα έσοδα

Άλλα έξοδα

3.13.

31/12/2012

3.14

3.15

Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως

3.16
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Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)

Ζηµίες προ φόρων
Αναβαλλόµενος Φόρος (Έσοδο - Έξοδο)

3.17

335.560,69

348.528,19

-

-

339.716,71

512.930,87

-80.018,54

-62.171,54

-

-

419.735,25

575.102,41

0,00

0,00

-20.000,00

-30.000,00

-

-

439.735,25

605.102,41

-0,018

-0,025

-

-

339.716,71

512.930,87

-

-

183.013,05

355.765,02

Φόρος εισοδήµατος - πρόβλεψη ανέλεγκτων
χρήσεων
Ζηµίες περιόδου από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες (α)

Ζηµίες µετά φόρους ανά µετοχή
Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.3.Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Η Εταιρεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Υπόλοιπα την 1 Ιανουαρίου 2012

Μετοχικό

Υπέρ το

Λοιπά

Αποτελέσµατα

κεφάλαιο

άρτιο

αποθεµατικά

εις νέον

12.309.762,00

736.491,89

546.609,27

-5.101.650,72

8.491.212,44

0,00

0,00

0,00

-605.102,41

-605.102,41

Σύνολο

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα (ζηµίες µετά από φόρους περιόδου 1/131/12/12)
Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0,00

Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2012

12.309.762,00

736.491,89

546.609,27

-5.706.753,13

7.886.110,03

Υπόλοιπα την 1 Ιανουαρίου 2013

12.309.762,00

736.491,89

546.609,27

-5.706.753,13

7.886.110,03

0,00

0,00

0,00

-439.735,25

-439.735,25

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδηµα (ζηµίες µετά από φόρους περιόδου 1/131/12/13)
Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0,00

Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση

0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31/12/2013

12.309.762,00

736.491,89

546.609,27

-6.146.488,38

7.446.374,78
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1 . 4 Κα τά στα ση Τ α µ ε ι α κ ών Ροώ ν
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-

1/1-

31/12/2013

31/12/2012

(419.735,25)

(575.102,41)

0,00

0,00

156.703,66

157.165,85

0,00

0,00

134.341,52

194.353,57

επενδυτικής δραστηριότητας

0,00

0,00

Αποτέλεσµα πώλησης Θυγατρικής

0,00

0,00

80.018,54

62.171,54

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

0,00

0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(89.279,97)

(65.875,26)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

130.222,21

218,752,33

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες χρήσεως προ φόρων από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αναγνώριση εσόδων κρατικών επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

0,00

0,00

Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος

0,00

(48.458,37)

-7.729,29

-56.992,75

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

Τίµηµα Είσπραξης από πώληση Θυγατρικής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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Αφού περατώθηκε η ανάγνωση των εκθέσεων και δόθηκαν όλες οι αιτηθείσες
διευκρινήσεις, επί ενός εκάστου των κονδυλίων και λογαριασµών που αποτυπώνονται
στον Ισολογισµό καθώς και επί των παρατηρήσεων των ορκωτών ο κ. Πρόεδρος
παρακαλεί την Συνέλευση να αποφασίσει επί των οικονοµικών καταστάσεων.
Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παµψηφεί τον Ισολογισµό και
τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2013.

Επί του 2ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών
υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της
υπόλογης χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία που έγινε µε
ονοµαστική κλήση κάθε παριστάµενου µετόχου, αποφασίζει παµψηφεί και απαλλάσσει
από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον ορκωτό
ελεγκτή για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2013.

Επί του 3ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης
01.01.2014 έως 31.12.2014 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παµψηφεί και οµόφωνα, για τον έλεγχο της
χρήσης 1/1 – 31/12/2014, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή την κ. Γκόγκου
Ιωάννα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13041) και ΑΦΜ:027782146
αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Καραθάνο

και ως

Aθανάσιο

του

Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 47831) ΑΦΜ:128269192 της ελεγκτικής εταιρείας
“ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ µε ΑΡ.ΓΕΜΗ 1216601000.
Εγκρίνει δε οµόφωνα την αµοιβή αυτών ανερχόµενη, για την χρήση 2013, στο ποσό των
8.130,00

Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., µε πρόβλεψη για την τρέχουσα χρήση 2014

προεγκρίθηκε µέχρι του ποσού των 8.130,00 Ευρώ.
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Επί του 4ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
Προέγκριση

αµοιβών

και

αποζηµιώσεων

των

Μελών

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 του Κ.Ν..
2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

Ο κ. Πρόεδρος της EΓΣ ανακοινώνει ότι λόγω του ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου δεν αµείβονται δεν υφίσταται τέτοιο θέµα αποζηµίωσης αυτών.

Επί του 5ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
Παροχή προηγούµενης άδειας κατ άρθρο 23α Ν. 2190/1920 για
υπογραφή Ιδιωτικού
Κώτσια

συµφωνητικού αναγνώρισης χρέους προς τον Λιβέρη Αχ.

ποσού 3.961.848,56 ευρώ το οποίο είχε καταθέσει ο Λιβέρης Αχ.

Κώτσιας στην εταιρεία µας για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ανάληψης
δέσµευσης

της

εταιρίας

µας για συναίνεση

σε αίτηση παροχής

αδείας

έγγραφης προσηµείωσης υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ.
Κώτσια επί του ακινήτου της εταιρίας µας στο Τέρµα Χαριλάου Νέα Ελβετία
Θεσσαλονίκης.
Ο

κ.

Πρόεδρος

της

Ε.Γ.Σ.

εισηγήθηκε

το

ανωτέρω

θέµα

αναφέροντας ότι λόγω της ύπαρξης επί µακρό χρονικό διάστηµα οφειλής
της

εταιρίας

προς

τον πρώην ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και

πρώην

βασικό µέτοχο της εταιρίας κ. Λιβέρη Αχ. Κώτσια, αυτός ζήτησε την
παροχή εµπράγµατης εγγύησης προκειµένου να ρυθµισθεί εκ νέου η
καταβολή της ανωτέρω ουδέποτε αµφισβητηθείσας από την εταιρία µας
οφειλής προς αυτόν ύψους 3.961.848,56 ευρώ µε υπογραφή σχετικού
έγγραφου

και

ταυτόχρονη

ανάληψη

δέσµευσης

της

εταιρίας

µας για συναίνεση της εταιρίας µας στην υποβληθησόµενη αίτηση του
Λιβέρη

Αχ.

Κώτσια

για

παροχή

αδείας

εγγραφής προσηµείωσης

υποθήκης ύψους 4.500.000,00 ευρώ υπέρ του Λιβέρη Αχ. Κώτσια επί του
ακινήτου

της

εταιρίας

µας

στο

Τέρµα

Χαριλάου

Νέα

Ελβετία
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Θεσσαλονίκης εµβαδού τµ 82.254

προς

διασφάλιση

αυτού. Στη

συνεχεία αναγνώσθηκε το σχέδιο της σύµβασης που έχει ως εξής :

Ιδιωτικό συµφωνητικό
Στη Θεσσαλονίκη στις ................ µεταξύ των :
αφενός του Αχιλλέως Κώτσια του Κωνσταντίνου που ενεργεί εν προκειµένω ως ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη και στο Τέρµα Χαριλάου, Νέα Ελβετία Α.Ε. µε
την επωνυµία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ - AΛΛΑΤΙΝΗ Α.E. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε Α.Φ.Μ 094007584 ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης και αφετέρου του
Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα, κατοίκου Καλαµαριάς, Θεσσαλονίκης, οδός Βρυούλων αρ. 1 µε
Α.Φ.Μ. 007639690
συµφωνούνται τα εξής:
Ο αφετέρου συµβαλλόµενος πρώην βασικός µέτοχος της αφενός συµβαλλόµενης είχε καταβάλει
στην αφενός συµβαλλόµενη:
1) το ποσό των 1.209.532.800 δρχ άλλως ευρώ 3.549.619,37 µε κατάθεση µετρητών σε
τραπεζικό λογαριασµό της ανωτέρω εταιρίας ως συµµετοχή του σε αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της αφενός συµβαλλόµενης στις 31-5-2001
πλην δεν υλοποιήθηκε - ολοκληρώθηκε και ως εκ τούτου το ανωτέρω συνολικό ποσό θα έπρεπε
να έχει ήδη επιστραφεί στον αφετέρου συµβαλλόµενο ήδη από την ανάκληση της ανωτέρω
σχετικής απόφασης αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου.
και
2) το ποσό των ευρώ 412.229,19 µε σκοπό την µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
που όµως ουδέποτε αποφασίσθηκε. Οι καταβολές αυτές έχουν ως εξής:
Ηµεροµηνία καταβολής

Γραµµάτιο Είσπραξης

Ποσό σε ευρώ

30/11/2001

AE389

29.342,45

31/01/2002

AE433

36.000,00

31/01/2002

AE434

269.353,74

05/02/2002

AE436

17.600,00

11/02/2002

AE440

7.000,00

19/04/2002

AE486

47.058,00

24/04/2002

AE487

5.875,00
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Με βάση τα ανωτέρω ο αφετέρου συµβαλλόµενος για τους ανωτέρω λόγους έχει λαµβάνειν από
την αφενός συµβαλλόµενη το συνολικό ποσό των ευρώ 3.961.848,56 το οποίο αχρεωστήτως
κατέβαλε στην ανωτέρω εταιρία για τους ανωτέρω λόγους.
Η αφενός συµβαλλόµενη καθόλο το διαρρεύσαν µέχρι σήµερα χρονικό διάστηµα αναγνώριζε
και ουδόλως αµφισβήτησε την ανωτέρω υποχρέωσή της προς επιστροφή του ανωτέρω
συνολικού ποσού για το οποίο άλλωστε ο Λιβέρης Κώτσιας ουδέποτε µέχρι σήµερα αξίωσε
τόκους υπερηµερίας.
Μέχρι σήµερα έχουν χορηγηθεί από τον Λιβέρη Κώτσια διαδοχικές προθεσµίες εξόφλησης του
ανωτέρω ποσού. Η αφενός συµβαλλόµενη προς ευχερέστερη είσπραξη της ανωτέρω οφειλής
της εξέδιδε σε διαταγή του Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα ισόποσες µε την οφειλή και
αντιστοίχου λήξεως επιταγές που όµως ουδέποτε µέχρι σήµερα εµφανίστηκαν προς πληρωµή
και άρα δεν σφραγίστηκαν καθότι κάθε φορά χορηγούνταν από τον Λιβέρη Κώτσια παράταση
της προθεσµίας καταβολής του ανωτέρω ποσού.
Σε συνέχεια των λόγω οικονοµικής αδυναµίας της ανωτέρω Α.Ε. µέχρι σήµερα ανωτέρω
παρασχεθεισών από τον Λιβέρη Κώτσια συνεχών προθεσµιών επιστροφής - καταβολής του
ανωτέρω ποσού, χορηγείται στην αφενός συµβαλλόµενη ήδη και δια του παρόντος από τον
Λιβέρη Κώτσια νέα προθεσµία καταβολής του ανωτέρω ποσού σε 2 δόσεις, ήτοι για το ποσό
των 1.980.924,43 ευρώ χορηγείται προθεσµία καταβολής στις 31-12-2017 και για το ποσό των
1.980.924,13 ευρώ χορηγείται προθεσµία καταβολής στις 31-07-2018.
Η πρώτη συµβαλλόµενη χάριν ευχερέστερης είσπραξης της ανωτέρω οφειλής της προς τον
Λιβέρη Κώτσια εξέδωσε σε διαταγή του Λιβέρη Κώτσια α) την υπ' αριθµ 08826540-4 Επιταγή
της Τράπεζας Εµπορικής ήδη ΑLPHA Τράπεζας ποσού 1.980.924,43 ευρώ µε ηµεροµηνία
εµφάνισης την 31-12-2017 και β) την υπ' αριθµ 01863296-3 Επιταγή της Τράπεζας Εµπορικής
ήδη ΑLPHA Τράπεζας ποσού 1.980.924,13 ευρώ µε ηµεροµηνία εµφάνισης την 31/07/2018.
Σε περίπτωση τυχόν χορήγησης από τον Λιβέρη Κώτσια νέας παράτασης της προθεσµίας
καταβολής, αυτή θα γίνεται µόνον κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της αφενός συµβαλλόµενης
την οποία παράταση και πάλι µόνον εγγράφως θα αποδέχεται ο Λιβέρης Κώτσιας ενώ η
ανωτέρω Α.Ε. υποχρεούται να παραδίδει στον Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα κάθε φορά
αντίστοιχες επιταγές µε ηµεροµηνία εµφάνισης την κατά παράταση κάθε φορά οριζόµενη
ηµεροµηνία καταβολής άλλως να αποδέχεται κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη συναλλαγµατικές
εκδόσεως του Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα πληρωτέες στη Θεσσαλονίκη µε ηµεροµηνία λήξης
την κατά παράταση κάθε φορά οριζόµενη ηµεροµηνία καταβολής.
Η αφενός συµβαλλόµενη Α.Ε. αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως συναινέσει στην αίτηση του
Λιβέρη Κώτσια του Αχιλλέα στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων για παροχή άδειας εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης στο ακίνητο
κυριότητάς της στην Κηφισιά Θεσσαλονίκης ΤΚ 54249, εµβαδού κατά µεν τον τίτλο κτήσεως
τ.µ. 82.254, κατά δε τις αρχικές κτηµατολογικές εγγραφές εµβαδού τ.µ. 81.709 µε κτίσµατα
συνολικού εµβαδού 8.015,20 τ.µ. (Κ.Α.Ε.Κ. 190449201011/0/0) προς εξασφάλιση της ανωτέρω
οφειλής της κεφαλαίου ευρώ 3.961.848,56, του ποσού των ανωτέρω επιταγών, αλλά και κάθε
µελλοντικώς εκδοθησοµένων επιταγών ή συναλλαγµατικών κατά τα ανωτέρω εις
αντικατάσταση των ανωτέρω επιταγών ή συναλλαγµατικών και µέχρι του ποσού των ευρώ
4.500.000,00.

36
Για την κατάρτιση της παρούσας έχει ήδη ληφθεί η από .................... προηγούµενη άδεια της
Γενικής Συνέλευσης της αφενός συµβαλλόµενης µε την οποία και ορίσθηκε ως εκπρόσωπος της
εταιρίας ο Αχιλλεύς Κ. Κώτσιας προς υπογραφή της παρούσας.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν.

Οι συµβαλλόµενοι

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. οµόφωνα παρείχε την κατ’ άρθρο
23Α Ν. 2190/1920 άδειά της για τη σύναψη της ανωτέρω σύµβασης και
όρισε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Αχ. Κ. Κώτσια για να την υπογράψει
και για να ενεργήσει κάθε τι σχετικό.

Επί του 6ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως
∆ιάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεµάτων.
Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρεται στην δέσµευση του
βασικού µετόχου κυρίου Κώτσια Α. Κωνσταντίνου για δωρεάν διάθεσ η
των

µετοχών που

κεφαλαίου

µε

είχαν

την

προκύψει

απόφαση

της

µε

την
ΓΣ

αύξηση
Της

του

µετοχικού

9.5.2008 «Έγκριση

αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των
3.517.075

Ευρώ,

µε

κεφαλαιοποίηση

υφισταµένων

ισόποσων

καταθέσεων του µετόχου της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνου Κώτσια
και την έκδοση 7.034.150 κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών,
ονοµαστικής αξίας της κάθε µίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50
Ευρώ) και τυπική τιµή διάθεσης της κάθε µίας 0,50 Ευρώ. ∆ωρεάν
παραχώρηση των µετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση από τον
δικαιούχο µέτοχο αυτών κ. Κωνσταντίνο Κώτσια, προς όλους τους
κατά την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως µετόχους της
εταιρείας που θα δηλώσουν ότι αποδέχονται τη δωρεά κατά τον λόγο
συµµετοχής τους στην εταιρεία µε αναλογία τεσσάρων νέων µετοχών
που θα προκύψουν από την αύξηση προς δέκα παλαιές». Ο κ Κωτσιας
δήλωσε ότι η παραπάνω δέσµευση του βασικού µετόχου πρόκειται να
υλοποιηθεί

και

η

µεταφορά

των

µετοχών από

την

µερίδα

του

βασικού µετόχου θα µπορεί να γίνει για χρονική περίοδο 6 µηνών
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και συγκεκριµένα από 28/11/2017-27/05/2018 .
µετόχους

που ήταν κύριος

Όποιος

από

µετοχών της εταιρίας
Γενική

κατά την

ηµεροµηνία έγκρισης

από

παραπάνω

αύξησης

επιθυµεί να αποδεχτεί την ανωτέρω δωρεά θα

πρέπει να

έλθει σε επικοινωνία µε τα γραφεία της εταιρείας στην

διεύθυνση

Νέα

Ελβετία

την

τους

Τέρµα

Συνέλευση (9.5.2008) της

Χαριλάου

Θεσσαλονίκη

ή

στο

τηλέφωνο 2310-316361 και να εξυπηρετηθεί από τον υπεύθυνο για
το εν λόγο θέµα

κυρ. Ζαγόρη

Λ. Γεώργιο για να διεκπεραιωθεί η

ανωτέρω διαδικασία της δωρεάς των ανωτέρω µετοχών

Στο σηµείο αυτό µη υπάρχοντος άλλου θέµατος και µη διατυπωθείσης, ερωτήσεως,
ενστάσεως ή αντιρρήσεως τινός υπό των µετόχων, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.
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