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Απόκλιση από την Ένδειξη Αποτελέσματος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα τελικά
ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2013 θα αποκλίνουν της Ένδειξης Αποτελέσματος που
ανακοινώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2014.
Μετά τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο
ενημερώθηκε χθες ότι, σύμφωνα με την άποψη των εξωτερικών ελεγκτών, στη
βάση των εφαρμοζόμενων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
προκύπτουν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

·      Η διαφοροποίηση που οφείλεται στη μεταβολή της εύλογης αξίας των
δανείων εισπρακτέων κατά την αρχική τους αναγνώριση
Όπως γνωστοποιήθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του
Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το
Διοικητικό Συμβούλιο μελετούσε την κεφαλαιοποίηση των δανείων προς τη
θυγατρική εταιρεία Golden Coast Limited (‘GCL’), στην οποία μετέχει
μειοψηφία με ειδικά δικαιώματα, καθώς αυτό θα συνέτεινε στην ενίσχυση
της κεφαλαιουχικής βάσης της GCL κατά €11.000.000, και κατά συνέπεια στη
βελτίωση και ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης και βιωσιμότητας της GCL.
Επιπρόσθετα η αναφερόμενη συμφωνία θα επέφερε σημαντικά παρεμφερή οφέλη
όπως η βελτίωση της φορολογικής θέσης καθώς και των αποτελεσμάτων του
Συγκροτήματος.
Κατά τη διάρκεια του 2013 η Εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με τους
μετόχους μειοψηφίας της GCL για την κεφαλαιοποίηση των δανείων προς τη
GCL. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, οι μέτοχοι της μειοψηφίας στη
GCL αναδέχθηκαν μέρος των δανείων, ισόποσο προς την τιμή έκδοσης των
μετοχών που τους αναλογούσε, ύψους €2.200.000. Η αναφερθείσα θέση των
εξωτερικών ελεγκτών διευκρινίζει ότι η αναγνώριση του αναδεχθέντος από
τους μετόχους της μειοψηφίας της GCL δανείου υπολείπεται της αντίστοιχης
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αρχικής λόγω της διαφοροποιημένης τοκοφορίας, με αποτέλεσμα την
αναγνώριση εξόδου στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων της χρήσης ύψους €964.294. Το έξοδο αυτό θα έχει
αντίστοιχο αρνητικό αντίκτυπο μόνο στα αποτελέσματα για την χρήση που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Σε μελλοντικές περιόδους θα υπάρξει
αντίστοιχη θετική επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα του
Συγκροτήματος η οποία θα αναγνωρίζεται αναλόγως της αποπληρωμής του
αναδεχθέντος από  τους μετόχους της μειοψηφίας της GCL δανείου.
·      Η διαφοροποίηση που οφείλεται στη χρέωση για αναβαλλόμενη
φορολογία
Οι εξωτερικοί ελεγκτές έχουν επίσης τη θέση ότι η αναβαλλόμενη
φορολογία, λόγω αφενός του μεγέθους, όπως έχει διαμορφωθεί, όσο και των
νέων αυξημένων συντελεστών φορολογίας, θα πρέπει να αναγνωρισθεί στην
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων της
χρήσης. 
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