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1 ΓΕΝΙΚΑ  
 

1.1 Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος   
 
Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού 
αναφορικά με την εξαγορά από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») 
εταιρεία «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «VELL GROUP») 
ποσοστού 100,0% της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»). 
 
Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.12. (1) του 
Κανονισμού του Χ.Α. καθώς αφορά στην εξαγορά μη εισηγμένης εταιρείας από εισηγμένη, η 
οποία πραγματοποιείται χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και με τίμημα εξαγοράς που 
υπερβαίνει το 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με την πλέον 
πρόσφατη δημοσιευμένη Λογιστική Κατάσταση.  
 
Το τίμημα για την εξαγορά του 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε € 
18.100.000 και αντιστοιχεί στο 173,46% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ύψους € 
10.434.813,04 σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2010. 
 
Η συμφωνία για την εξαγορά του ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έγινε βάσει 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών που υπεγράφη στις 
14.10.2010. 
 
Η προαναφερόμενη εξαγορά εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») της 
Εταιρείας στην από 12.10.2010 συνεδρίασή του, όπου ειδικότερα εγκρίθηκαν τα εξής:  
 

 Ως τίμημα της αγοράς των μετοχών το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατό 
χιλιάδων ευρώ (€ 18.100.000,00). Η αποτίμηση της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θα διενεργηθεί 
από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Grant Thornton κατ’ εντολή της Εταιρείας. Σε 
περίπτωση που, σύμφωνα με την αποτίμηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου, η  
αποτίμηση της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θα υπολείπεται του ποσού των ΕΥΡΩ δεκαοκτώ 
εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (€ 18.100.000), θα αναπροσαρμοστεί το ανωτέρω 
συμφωνηθέν τίμημα πώλησης του συνόλου των μετοχών της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο 
ποσό του πορίσματος της αποτίμησης του ως άνω ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου. 

 
 Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή των από 14.10.2010 

Συμφωνητικού Προκαταβολής και Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης 
των Μετοχών, και για να φροντίσει για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών ο κ. 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.  
 

Σημειώνεται ότι, με το από 14-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών, ο κ. 
Γεώργιος Δημητρίου απέκτησε από την Asbavel Trading Limited, η οποία ελέγχεται από τον κ. 
Κωνσταντίνο Βελάνη, 11.048.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που 
αντιστοιχούν περίπου στο 31,497% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 
δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. 
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1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος  
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων 
που περιέχει είναι:  
 
 Ο κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευάγγελου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της VELL GROUP 

Α.Ε., οδός Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής 144 52, τηλ. 210-28.84.000. 
 
 
Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο για τους επενδυτές στην έδρα της Εταιρείας, οδός 
Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής 144 52, τηλ. 210-28.84.000, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και 
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vellgroup.gr, μετά την 
ενημέρωση του Χ.Α.. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, τηλ. 210-28.84.000.  
 

1.3 Ελεγκτές της Εταιρείας  
 
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.  
 
Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2007, που 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν με την από 27.03.2008 απόφαση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από 10.06.2008 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 
Εταιρείας.  
 
Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2008, που 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν με την από 26.03.2009 απόφαση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από 30.06.2009 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 
Εταιρείας.  
 
Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2009, που 
συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα τηλ.: 210 8691100) και εγκρίθηκαν με την από 29.03.2010 απόφαση 
του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από 16.06.2010 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 
Εταιρείας.  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

 

2.1 Περιγραφή – Όροι της Εξαγοράς  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της VELL GROUP στην από 12.10.2010 συνεδρίασή του αποφάσισε 
την απόκτηση ποσοστού 100,0% των μετοχών της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 100,0% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ήτοι 240.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 
15,00 η κάθε μία, ανέρχεται σε € 18.100.000,00 και αντιστοιχεί σε € 75,42 περίπου ανά μετοχή. 
 
Η εξαγορά των μετοχών ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έγινε βάσει 
Συμφωνητικού Προκαταβολής και Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των 
Μετοχών που υπεγράφησαν στις 14.10.2010.  
 
Πιο συγκεκριμένα, βάσει του Συμφωνητικού Προκαταβολής και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 
Πώλησης και Μεταβίβασης των Μετοχών:  
 
 Ο κ. Γ. Δημητρίου μεταβίβασε 223.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Α.Ε.Β.Ε. που κατείχε, ήτοι ποσοστό 93% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι € 75,42 
περίπου ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος € 16.833.000. 
 

 ο κ. Ανδρέας Δάφνης μεταβίβασε 16.800 κοινές ονομαστικές μετοχές της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. που κατείχε, ήτοι ποσοστό 7% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι € 75,42 
περίπου ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος € 1.267.000.. 
 

Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών ο 
εκάστοτε πωλητής μεταβίβασε και παρέδωσε στην VELL GROUP τις μετοχές μαζί με τα κάθε 
φύσεως δικαιώματα που ερείδονται και απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, η VELL GROUP 
καθίσταται από εκείνη τη στιγμή αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των μετοχών 
αυτών. Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών καταχωρήθηκε σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 
στο βιβλίο μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και υπεγράφη η σχετική πράξη από τους 
πωλητές και την VELL GROUP.  
 

2.2 Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισμού του Τιμήματος  
 
Η εκτίμηση της αξίας του Ομίλου εταιρειών Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διενεργήθηκε από την «GRANT 
THORNTON A.E.» βάσει σχετικής ανάθεσης έργου από το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «VELL 
INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.». Οι εταιρείες του Ομίλου που αποτιμήθηκαν είναι οι εξής: 
 

 Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «η ΓΕΔ» ή «η Μητρική»). 
 DELTA HOTELIA A.E. (στο εξής «η DH»). 
 G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. (στο εξής «η GED ITALIA»). 
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU A.E. (στο εξής «η 

CAPO DI CORFU»). 
 A.S.P. APPLICATION SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Α.Ε. (στο εξής «η ASP»). 
 SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

(στο εξής «η SIBA»). 
 OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

(στο εξής «η OSTRICH»). 
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Η αποτίμηση των εταιρειών του Ομίλου κατά την 30.9.2010 πραγματοποιήθηκε με βάση τις 
εξής μεθόδους: 

 ΓΕΔ – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash 
Flows, DFCF) και Πολλαπλάσια Χρηματιστηριακών Δεικτών (Multiples). 

 DH – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash 
Flows, DFCF). 

 GED ITALIA – Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted 
Free Cash Flows, DFCF). 

 CAPO DI CORFU – Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

 SIBA – Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

 OSTRICH – Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 

 ASP – Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. 
 
Τα ποσοστά συμμετοχής της ΓΕΔ στις υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.: 
 

Πίνακας 1.1.: Συμμετοχές ΓΕΔ 
 Ποσοστό % 
DELTA HOTELIA A.E 99,99% 
GED ITALIA 99,00% 
CAPO DI CORFU 79,95% 
SIBA 99,98% 
OSTRICH 99,84% 
ASP 65,00% 

 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται τα αποτελέσματα της αποτίμησης:  
 

 
Σύμφωνα με την εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.», επισημαίνεται ότι, «όλα τα έγγραφα, τα 
ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες χορηγήθηκαν από τη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., όπως 
επίσης και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των 
εταιρειών του Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές και τα στοιχεία (ιστορικά και μελλοντικά) δεν 
έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα από εμάς. Κατά συνέπεια, η Grant Thornton δεν μπορεί να εγγυηθεί 
σε κάποιον που θα διαβάσει την παρούσα για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων και 
στοιχείων (ιστορικών και μελλοντικών) που μας έχουν παρασχεθεί από την Διοίκηση. Εξετάσαμε 
τις βασικές παραδοχές των επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών του Ομίλου και δεν υπέπεσε 
κάτι στην αντίληψή μας που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι παραδοχές αυτές δεν αποτελούν 
μια λογική βάση για τα εκτιμώμενα μεγέθη». 
 
Η σχετική αποτίμηση διενεργήθηκε, με ημερομηνία αναφοράς την 30.09.2010.  
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Αναφορικά με την αποτίμηση  η εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.», αναφέρει ότι:  
 
«Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών ενδέχεται να 
μεταβληθούν στο μέλλον λόγω αλλαγών των οικονομικών, επιχειρηματικών και άλλων 
συνθηκών της αγοράς εν γένει, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της 
αποτίμησής μας, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι σημαντική και ουσιώδης. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των 
μεθόδων αποτίμησης βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισμός της τελικής 
εκτίμησης της αξίας των εταιρειών, βασίζεται στην εφαρμογή χρηματοοικονομικού μοντέλου 
αποτίμησης που είναι γενικά αποδεκτό και σύμφωνα με τις επιστημονικές πρακτικές που 
χρησιμοποιεί η Grant Thornton διεθνώς» 
 

2.3 Τρόπος Καταβολής του Τιμήματος  
 
Με την υπογραφή του από 14.10.2010 Συμφωνητικού Προκαταβολής, η VELL κατέβαλε, ως 
προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο Δημητρίου το ποσό των € 690.000, για την πώληση από αυτόν 
223.200 μετοχών της εταιρείας Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στη VELL.  
 
Με την υπογραφή του από 14.10.2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης και Μεταβίβασης 
Μετοχών, η VELL κατέβαλε, ως προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο Δημητρίου το ποσό των € 
6.630.000, για την πώληση από αυτόν 223.200 μετοχών της εταιρείας Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. στη VELL.  
 
Το υπόλοιπο ποσό ύψους € 10.780.000 θα καταβληθεί στους άνω μετόχους της «Γ.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» από το προϊόν της Β’ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 
που θα πραγματοποιήσει η VELL GROUP, το αργότερο εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την 
υπογραφή του από 14.10.2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών, 
και θα καταβληθεί στους πωλητές-μετόχους κατ’ αναλογία του ποσοστού των μετοχών που 
κατέχουν στην Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Στο από 14.10.2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών περιλαμβάνεται 
όρος σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που το ποσό της αποτίμησης του 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε." από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο 
υπολείπεται του ποσού του τιμήματος, ήτοι των € 18.100.000, θα αναπροσαρμοστεί το 
ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα πώλησης στο ποσό του πορίσματος της εν λόγω αποτίμησης. 
 

2.4 Χρηματοδότηση της Εξαγοράς  
 
Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε. έγινε από το προϊόν της Α΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που 
εξέδωσε η Εταιρεία την 09.03.2010, ως προς την προκαταβολή που δόθηκε στον κ. Γεώργιο 
Δημητρίου, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους € 10.780.000 θα χρηματοδοτηθεί από το προϊόν 
της Β' σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας.  

2.5 Αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού  
 
Η ανωτέρω απόκτηση ποσοστού 100% των μετοχών της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την 
VELL GROUP δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
δεδομένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην 
συγκέντρωση δεν υπερβαίνει στην παγκόσμια αγορά ποσό ύψους € 150 εκατ. 
 
Κατά συνέπεια, η VELL GROUP δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.   
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3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

 
Στις 15/02/2010 έπαυσε η αποκλειστική διανομή των προϊόντων De’Longhi από την Εταιρεία. 
Ως εκ τούτου η VELL GROUP, προκειμένου να αποκτήσει νέο αντικείμενο εμπορικής 
δραστηριότητας, προχώρησε στην εξαγορά της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. βάζοντας ως στόχο 
τη συγκέντρωση δυνάμεων στο χώρο των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προκειμένου να 
ενισχύσει τη θέση της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Σημειώνεται δε ότι, η Γ.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα που αριθμεί 1.150 
σημεία πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης μέσω άλλων δικτύων 
διανομής, και 265 σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται διεύρυνση της 
γκάμας των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Όμιλος VELL με αποτέλεσμα την ολοένα και 
καλύτερη κάλυψη των διαρκώς  αυξανόμενων αναγκών των πελατών του. 
 
Η υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση της απόδοσης της εξαγοράζουσας εταιρείας και στη διασφάλιση της περιουσίας των 
μετόχων της, καθώς οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι  συναφείς και 
συμπληρωματικοί. Επιπλέον, από την εν λόγω εξαγορά θα προκύψουν θετικές συνέργιες και 
οικονομίες κλίμακας καθώς επίσης θα διευρυνθεί άμεσα η πελατειακή βάση των δύο εταιρειών.  
 
Σημειώνεται ότι, η απόκτηση του 100,0% των μετοχών της ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ εντάσσεται 
στα πλαίσια της υλοποίησης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού στον χώρο των προϊόντων οικιακού 
εξοπλισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του συνόλου της αγοράς στην 
οποία απευθύνεται. Τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της 
θέσης της Εταιρείας στο χώρο της εμπορίας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντικός 
παράγοντας που οδηγεί στο ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες καθώς επίσης 
και οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση 
των προϊόντων τους. 
 
Η Εταιρεία, θα έχει βασική επιδίωξη και στόχο: 

 
 την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά και,  
 
 τη δυνατότητα ανάπτυξης και σε αγορές εκτός της Ελλάδος με ενδεχόμενες εξαγορές  

εταιρειών που αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης. 
 
Στα πλαίσια του ανωτέρω, θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις συνέργιες που 
θα προκύψουν για την Εταιρεία, η οποία αντιπροσωπεύει προϊόντα και σήματα ιδιαίτερης 
αναγνωρισιμότητας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, 
θα επιδιώξει μεταξύ άλλων και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων 
πώλησης της Εταιρείας με την εισαγωγή νέων προϊόντων καθώς και υπηρεσιών. Η εισαγωγή 
νέων προϊόντων αφορά σε συμπληρωματικά προϊόντα με αυτά που η Εταιρεία ήδη εμπορεύεται 
καθώς και σε νέα προϊόντα στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, ενώ οι νέες 
υπηρεσίες θα συνίστανται σε υιοθέτηση νέων μεθόδων ενημέρωσης των καταναλωτών 
αναφορικά με τις ιδιότητες και τη χρήση των προϊόντων της Εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία θα 
επιδιώξει την προώθηση των πλέον κατάλληλων εμπορικών πολιτικών και προϊόντων και την 
αποτελεσματικότερη προβολή αυτών προς τους πελάτες της Εταιρείας καθώς και τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πελατειακής βάσης της Εταιρείας έτσι ώστε να διατηρηθεί 
το υφιστάμενο πελατολόγιο και να διευρυνθεί περαιτέρω με την προσέλκυση νέων πελατών. 
 
Στις 29-11-2010 τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και των κατά 100 % θυγατρικών της 
εταιρειών «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ» και «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισαν την 
έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ 
ΑΕΒΕ» και «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» από την Εταιρεία. Η ανωτέρω συγχώνευση με 
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απορρόφηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του oμίλου VELL με στόχο 
την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και την αύξηση της αποδοτικότητας. 
 
Η VELL GROUP σε συνέχεια της εξαγοράς ποσοστού 100% της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. θα 
είναι υποχρεωμένη να συντάσσει ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στις οποίες η εξαγοραζόμενη 
εταιρεία θα ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
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4 ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

4.1 Μετοχική συγγένεια μεταξύ των εταιρειών (άμεση ή έμμεση μεταξύ άλλων 
συνδεδεμένων εταιρειών)   

 

Στις 14.10.2010, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου απέκτησε από την Asbavel Trading Limited, η οποία 
ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη, 11.048.400 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, 
μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 31,497% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 
μεταβίβασης. 
 
Επισημαίνεται ότι, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου είναι ένας εκ των μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.  
 
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, οι πωλητές των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας, ουδεμία 
μετοχική (άμεση ή έμμεση) σχέση είχαν με την Εταιρεία πριν τη σχετική συμφωνία εξαγοράς.  
 
 

4.2 Κοινά μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη στις δύο εταιρείες 
 

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18.10.2010, 
παραιτήθηκαν οι Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Αθηνά Χαρίτων και Νικόλαος Τσουτσάνης από την 
ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους 
Αριστοτέλη Αΐβαλιώτη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη, ενώ σύμφωνα με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 19.10.2010, παραιτήθηκαν οι Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Καρβουντζής και Κωνσταντίνος Τζέλλος από την ιδιότητά τους ως 
μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Γεώργιο Δημητρίου, 
Αναστάσιο Αβραντίνη και Αναστάσιο Κατσίρη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρείας της 15.11.2010, εγκρίθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. της 
Εταιρείας ως ανωτέρω. Στο νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν οι 
κ.κ. Γεώργιος Δημητρίου, Αριστοτέλης Αΐβαλιώτης και Αναστάσιος Αβραντίνης, πρόσωπα τα 
οποία ήδη συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Σημειώνεται ότι, ο κ. 
Γεώργιος Δημητρίου κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. τόσο στην Εταιρεία όσο και στην 
εξαγοραζόμενη εταιρεία,  ενώ οι κ.κ. Αριστοτέλης Αΐβαλιώτης και Αναστάσιος Αβραντίνης 
κατέχουν αντίστοιχα τη θέση του Αντιπροέδρου και του Μέλους στην Εταιρεία, ενώ στην 
εξαγοραζόμενη εταιρεία κατέχουν αμφότεροι τη θέση του του Μέλους του Δ.Σ.  
 
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν υπάρχουν κοινά μέλη στα Δ.Σ. των δύο εταιρειών.   
  

4.3 Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την μία εταιρεία υπέρ της άλλης, οικονομικές 
συμφωνίες, συνεργασίες, συναλλαγές μεταξύ εξαγοράζουσας και 
εξαγοραζόμενης 

 

Δεν υπήρχαν προγενέστερες συναλλαγές μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης, 
δεν έχουν παρασχεθεί εκατέρωθεν εγγυήσεις, ούτε υφίστανται οικονομικές συνεργασίες ή άλλες 
συμφωνίες.  
 
 

4.4 Εταιρείες που συμμετέχουν από κοινού η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη 
 

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν εταιρείες που να συμμετέχουν από κοινού η εξαγοράζουσα και η 
εξαγοραζόμενη. 
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5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

5.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ 
ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και με το 
διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.». Συγκεκριμένα προήλθε από τη μετατροπή 
και εισφορά της περιουσίας της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η 
οποία είχε ιδρυθεί στις 03.05.1980 (Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Πρωτοδικείο Πειραιά 
1746/05.05.1980) από τον κ. Σπύρο Τασόγλου και τη μητέρα του Μαρία συζ. Αναστασίου 
Τασόγλου και είχε ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικών συσκευών. 
 
Κατόπιν η επωνυμία της Εταιρείας, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του αρχικού 
Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.1994 (ΦΕΚ 
4449/25.7.1994), έγινε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος μετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.». Με την από 
10.03.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Αριθ. Πρωτ. Νομαρχίας 
3351/28.3.1995), η επωνυμία της Εταιρείας μετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
Α.Ε.-DELONGHI». 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.03.2007, αποφάσισε με 
τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυμίας σε 
«VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». 
Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας με την τροποποίηση του άνω άρθρου του Καταστατικού 
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Κ2-4035/19.3.2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
καταχωρήθηκε στις 19.03.2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Εν συνεχεία, η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας της 15.11.2010 αποφάσισε με τροποποίηση του 
άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυμίας σε "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E. Ε.". 
 
Η αρχική έδρα της Εταιρείας ήταν ο Δήμος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σημερινή της έδρα, 
σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 3 του Αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.1992 (ΦΕΚ 4647/07.10.1992), είναι ο Δήμος 
Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000. Εν συνεχεία με 
την από 15.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας 
αποφασίστηκε ως έδρα της Εταιρείας να είναι ο Δήμος Αιγάλεω.  
 
Η Εταιρεία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών  του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως, με αριθμό 
15353/06/Β/87/07.  
 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι 31.12.2080. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο εταιρικός σκοπός είναι ο εξής: 
 
1. η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως 
ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, θερμαντικών, οπτικοακουστικών  και  λοιπών  συσκευών  
οικιακής  ή και επαγγελματικής χρήσεως  καθώς  και  πάσης  φύσεως  άλλες οικιακές  και 
επαγγελματικές συσκευές, καθώς και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά τους,  
2. η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως 
συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς  και  πάσης  φύσεως  τηλεπικοινωνιακού 
υλικού  και  των ανταλλακτικών ή αναλωσίμων τους,  
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3. Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικών συσκευών, των 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και περιφερειακών αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης τους και συναφών υπηρεσιών, 
4. η παραγωγή από την ίδια την Εταιρεία ή τρίτους, η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη 
και εξαγωγή ή και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής, πάσης φύσεως συσκευών, και 
επιστημονικών οργάνων,  
5. η ανάληψη της διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων 
οίκων, στην Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού,  συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως 
καταναλωτικών ειδών,  
6. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προιόντων και 
εμπορευμάτων της Εταιρείας,   
7. η λειτουργία βιομηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων,  
8. η μίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο,  
9. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης,  
10. η εμπορία και πώληση των από την Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων και 
εμπορευμάτων, μέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, 
καθώς και η εν γένει άσκηση πάσης εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα 
προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί,  
11. η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται με 
οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία είτε σε αυτήν αυτοτελώς είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες 
οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει, 
12. η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων, που θα κατασκευάζει σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση, στην τελευταία 
περίπτωση, θα της παραχωρείται από τρίτους, με οποιονδήποτε επίσης νόμιμο τρόπο ως 
αντάλλαγμα για την με δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων. 
13. η αγορά ακινήτων και η με σκοπό το κέρδος εκμίσθωση ή πώληση αυτών, καθώς και η 
ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, 
κατά το κρατούν σύστημα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες 
ανοικοδομήσεως ή και μετά το πέρας αυτών πώληση ή η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους ή η με 
οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή διάθεση των αυτοτελών ιδιοκτησιών που θα 
διαμορφωθούν σε τρίτους ή με σκοπό το κέρδος, 
14. η μεσολάβηση για σύναψη του Αστικού Δικαίου συμβάσεων αγορών, πωλήσεων, 
ανταλλαγών, μισθώσεων ακινήτων, παραχώρησης ιδιόκτητων και μη ακινήτων για 
ανοικοδόμηση επί αντιπαροχής μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και συνομολογήσεως 
χρηματικών δανείων ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη τέτοιων συμβάσεων ως και 
χαρτοφυλακίου κτηματικών επενδύσεων.  
15. η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μονωτικών και στεγανωτικών υλικών και 
συναφών χημικών προϊόντων από πετρελαιοειδή και λοιπές πρώτες ύλες.  
16. η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιωνδήποτε άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η 
κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή 
βασισμένης σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα, 
17. η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών με όμοιους σκοπούς, στο 
εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ή όχι.  
18. η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία μονάδων 
αξιοποίησης των ως άνω μορφών ενέργειας. 
19. η προμήθεια, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών 
προϊόντων και γενικά ειδών που διατίθενται σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.  
 
Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων 
στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων 
παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με 
δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη 
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εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, 
μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται 
οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε 
και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκει 
τους ίδιους, παρεμφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή 
ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση 
ατομική ή εταιρική ή κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη 
ή συνιστώμενη νέα εταιρεία ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε 
άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες με 
οιοδήποτε εταιρικό αντικείμενο και σκοπό, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής 
συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και 
ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς 
διαγωνισμούς προμήθειας των παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να 
συνάπτει συμβάσεις προμήθειας των προϊόντων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς 
οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, μελετών και γενικώς 
έργων παροχής υπηρεσιών ως αναδόχου ή υπεργολάβου, (στ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο, υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις μεταξύ των οποίων 
και οι συμβάσεις franchising ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ζ) να επενδύει ή και διαθέτει 
τα εκάστοτε διαθέσιμά της, επενδύοντας σε τίτλους, σταθερού ή κυμαινομένου εισοδήματος, 
σε τίτλους ομολόγων, ομολογιών ή και μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια της Ελλάδος ή 
του εξωτερικού, να συνάπτει χρηματιστηριακές πράξεις, να προβαίνει σε πράξεις 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, να συνάπτει 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε ξένα 
χρηματιστήρια, να αποκτά δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβόλαια αγοράς μετοχών με δικαίωμα 
επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς (Stock Repo) και σε δανεισμό τίτλων 
μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και σύμφωνα με την κειμένη χρηματιστηριακή νομοθεσία, (η) να 
συνάπτει και κάθε άλλη σύμβαση πάσης φύσεως με άλλες εταιρείες για την μονιμότερη ή 
προσωρινή εξυπηρέτηση των σκοπών της, (θ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων 
φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητος  προς 
όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, 
ενοχικές και εμπράγματες, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων 
σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων 
άνευ νομικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, 
(ι) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα 
παραπάνω αναφερόμενα, (ια) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην 
ημεδαπή ή αλλοδαπή  ή και να διαθέτει τις εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση 
των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία επισκευών των εμπορευομένων από αυτή 
προϊόντων και (ιβ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς 
τους σκοπούς της, εφόσον θεωρεί ότι έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο 
πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε πράξη που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση με τους 
σκοπούς αυτούς. 
 
Η VELL ασχολείται με την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και τη χονδρική κυρίως 
πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων σκευών καθώς επίσης και 
μέσω της θυγατρικής της «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την εμπορία 
ραπτομηχανών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών SINGER. Σημειώνεται ότι η «ΑΦΟΙ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» είναι αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας των 
προϊόντων SΙNGER στην Ελλάδα.  
 
Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ υπάγεται στον κλάδο «Χονδρικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, 
ΣΤΑΚΟΔ – 03). 
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5.2 Ιστορικό  
 
Η  VELL (πρώην ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε στα μέσα του 1987 από τον κ. Σπύρο Τασόγλου 
και τη μητέρα του Μαρία Τασόγλου, οι οποίοι αποφάσισαν τη μετατροπή της τότε εταιρείας 
«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρεία. 
 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προερχόταν 
από την πώληση θερμαντικών συσκευών της ιταλικής βιομηχανικής εταιρείας «DELONGHI 
S.p.A.» αλλά και διαφόρων άλλων εργοστασίων του εξωτερικού. Με τη μετατροπή της σε 
Ανώνυμη Εταιρεία το 1987, η Εταιρεία μπαίνει στο χώρο των μικροσυσκευών με τη διάθεση 
διαφόρων τύπων φριτέζας του οίκου «DELONGHI». 
 
Το 1989 η Εταιρεία ιδρύει τη «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την εμπορία 
ανταλλακτικών και την παροχή service για τις συσκευές που διαθέτει.  
 
Τα 1992 πραγματοποιείται η πλήρης εγκατάσταση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 
της Εταιρείας στα ιδιόκτητά της κτίρια στη Μεταμόρφωση με παράλληλο εκσυγχρονισμό του 
λογισμικού συστήματος. 
 
Το 1993 η «ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.» αρχίζει την εμπορία κλιματιστικών συσκευών.  
 
Στις αρχές του 1995, αποφασίσθηκε η συμμετοχή της ιταλικής «DELONGHI S.p.A.» στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ενώ προστίθεται το όνομα «DELONGHI» στο διακριτικό της 
τίτλο.  
 
Τον Απρίλιο 1995, η Εταιρεία ιδρύει τη «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.E.H.Σ. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και με γραφεία στη Θεσσαλονίκη, με 
σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στη Βόρεια Ελλάδα. Στις 13.12.2002, η 
Εταιρεία εξαγόρασε το ποσοστό 15% από τον κ. Περικλή Αγγελίδη με αποτέλεσμα να κατέχει 
το 100% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. 
 
Τον Αύγουστο του 1995 και με βάση τις ανάγκες αποθήκευσης που δημιουργήθηκαν από την 
είσοδό της στην αγορά των λευκών συσκευών, η Εταιρεία εκμίσθωσε μια αποθήκη έκτασης 
7.250 τ.μ. στην περιοχή Μεταμόρφωση Αττικής. 
 
Το Φεβρουάριο του 1999, η Εταιρεία ιδρύει τη θυγατρική «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.» με σκοπό τις 
εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία λευκών συσκευών, κλιματιστικών, ψυκτικών, πάσης φύσεως 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών, κ.λπ. καθώς και οικιακών 
σκευών και συναφών ειδών, με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής στην οποία συμμετέχει αρχικά 
με ποσοστό 49,9% η αλυσίδα Α. ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε. Στις 14.4.2000, η Εταιρεία εξαγόρασε 
συμπληρωματικό ποσοστό με αποτέλεσμα έως τις 13.12.2002 να κατέχει το 99,5%, ενώ στις 
13.12.2002 παραχωρήθηκε δωρεάν το υπόλοιπο 0,5% με αποτέλεσμα η Εταιρεία να κατέχει το 
100,0% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.». 
 
Από τις 26.5.2000, η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 33,4% στο κεφάλαιο της εταιρείας 
«GLOBALFON A.E.B.E.», η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την εμπορία προϊόντων 
κινητής τηλεφωνίας και συμπληρωματικών ειδών αυτών καθώς επίσης και την παροχή  
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 
 
Στις 13.05.2001, η Εταιρεία απέκτησε ποσοστό 10,97% (σήμερα κατέχει ποσοστό 1,1%) του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.», η οποία έχει 
μετονομαστεί σε «V-SHOPS A.E. ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και 
διατηρεί καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Βορείου Ελλάδος. 
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Στις 30.12.2003 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης 
η υπ’ αριθμ. Κ2-16756/30.12.2003 απόφαση της Διεύθυνσης Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, για συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI» και 
των κατά (100%) θυγατρικών της ανωνύμων εταιρειών «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. – 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» και «ΣΑΤΕΛΕΚΤΡΙΚ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», με απορρόφηση της 
δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 του 
Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ’ αριθμ. 903/29.12.2003 
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αρετής Μωραΐτου. 
 
Στις 05.02.2007, ο κ. Σπ. Τασόγλου μεταβίβασε στην εταιρεία ASBAVEL TRADING LIMITED, η 
οποία ελέγχεται από τον κ. Κων/νο Βελάνη, και στον κ. Σοφοκλή Βελάνη, ποσοστό 33,0% και 
5,0% αντίστοιχα του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Σε συνέχεια των ανωτέρω 
συναλλαγών, αποφασίσθηκε σύμφωνα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας της 02.03.2007, η αλλαγή της επωνυμίας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP 
A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». 
 

Στις 08.03.2007, η Εταιρεία εξαγόρασε κατά 100% την ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 
 
 

Την 29.01.2009 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών», με συνολικό τίμημα αγοράς ποσού € 
3.300.000,00.  

Η εξαγορασθείσα θυγατρική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2006, δραστηριοποιείται στον τομέα της 
εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και είναι αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα των 
προϊόντων των εταιρειών «ARIETE SPA» και «Princess Holding B.V.» καθώς και διανομέας 
σειράς προϊόντων της εταιρείας «HELEN OF TROY». 

Την 03/02/2010, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εταιρεία De' Longhi Appliances s.r.l. ενημέρωσε 
την VELL GROUP A.E. ότι η αποκλειστική διανομή των προϊόντων De' Longhi από την Εταιρεία 
θα παύσει στις 15/02/2010. Με το από 16.04.2010 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας 
και του ομίλου εταιρειών De' Longhi αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας ως εξής: Εν 
όψει της επί τόσα έτη δραστηριοποίησης της Εταιρείας στην αποκλειστική διανομή των 
προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα, η Εταιρεία - χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ποσού ως 
τιμήματος - θα συμμετάσχει με ποσοστό 40% και η De’ Longhi με ποσοστό 60% στο μετοχικό 
κεφάλαιο ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί με μετατροπή της ήδη υφιστάμενης Kenwood 
Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε., η οποία ανήκει κατά 100% στη De’Longhi, και θα έχει την 
αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα τόσο των προϊόντων De’Longhi και Kenwood όσο και 
λοιπών προϊόντων με άλλα σήματα των οποίων τη διανομή στην Ελλάδα θα αναλάβει η 
De’Longhi. Την 21/5/2010 υπεγράφη σύμβαση απόκτησης μετοχών και σύμβαση μετόχων 
μεταξύ της Εταιρείας και της De’Longhi Appliances s.r.l. (εφεξής «η Σύμβαση»), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο από 16/4/2010 μνημόνιο συνεργασίας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
αναγνωρίζεται από τον οίκο του εξωτερικού η συνεισφορά της Εταιρείας μέχρι σήμερα στη 
διανομή των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα και σε αντάλλαγμα η Εταιρεία θα λάβει μετοχές 
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας που θα 
συσταθεί με μετατροπή της ήδη υφιστάμενης Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε.. Περαιτέρω, 
μετά την 31/12/2014 μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, από την 
Εταιρεία ή τη De’ Longhi το δικαίωμα προαιρέσεως πώλησης ή αγοράς αντίστοιχα του ανωτέρω 
ποσοστού της Εταιρείας, με τίμημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3.000.000 
ευρώ. Ως προκαταβολή έναντι του τιμήματος πώλησης/αγοράς των μετοχών, εάν ασκηθεί το 
ανωτέρω δικαίωμα προαιρέσεως η Εταιρεία έλαβε την 26/05/2010 από τη De’Longhi Appliances 
s.r.l το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων (2.000.000 €). 

Την 14 Οκτωβρίου 2010 η Εταιρεία προέβη στην εξαγορά του 100% της ανώνυμης εταιρείας 
"Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ" από τους τότε μετόχους της Γεώργιο Δημητρίου κύριο του 93% του 
μετοχικού κεφαλαίου της και Ανδρέα Δάφνη κύριο του 7% του μετοχικού κεφαλαίου της. 
Παράλληλα, ο πρώην βασικός της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ κ. Γεώργιος Δημητρίου προέβη στην 
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εξαγορά του 31,497% της "Vell Group" από τη μέτοχό της κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία 
"Asbavel Trading Limited".  

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία πώλησε στις 14.10.2010 το σύνολο των μετοχών της θυγατρικής της 
εταιρείας με την επωνυμία "Ε. Ζητουνιάτης Α.Ε.Ε.Η.Σ." στην κυπριακή εταιρεία "Nufer 
Enterprises Limited" έναντι συνολικού τιμήματος € 300.000. 

Τέλος στις 29/10/2010 το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι οι μετοχές της Εταιρείας θα 
διαπραγματεύονται από την 01/11/2010, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών 
Χαρακτηριστικών. Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2.4. του 
Κανονισμού του ΧΑ. 
 

5.3 Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών  
 
Η VELL ασχολείται με την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και τη χονδρική κυρίως 
πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων σκευών καθώς επίσης και 
μέσω της θυγατρικής της «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την εμπορία 
ραπτομηχανών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών SINGER. Σημειώνεται ότι η «ΑΦΟΙ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» είναι αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας των 
προϊόντων SΙNGER στην Ελλάδα.  
 
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της αφορά κυρίως πωλήσεις χονδρικής που διενεργούνται 
προς αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας σε 
επίπεδο Ομίλου ανά προορισμό (χονδρική/ λιανική), για τις χρήσεις 2008 και 2009 : 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VELL GROUP 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 

Χονδρικές Πωλήσεις  33.689,59 35.012,1 

Λιανικές Πωλήσεις  307,79 205,18 

Παροχή Υπηρεσίας 194,72 196,31 

ΣΥΝΟΛΟ 34.192,10 35.413,59 
 
Τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται η Εταιρεία και ο όμιλος κατά τις ως άνω χρήσεις 
κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:  
 

 Ηλεκτρικές μικροσυσκευές (σκούπες, φριτέζες, σίδερα, απορροφητήρες, φούρνοι 
ηλεκτρικοί & μικροκυμάτων, μίξερ, μπλέντερ, τοστιέρες, αποχυμωτές, σεσουάρ, 
μπάρμπεκιου, κ.λπ.), 

 
 Θερμαντικά (αερόθερμα, καλοριφέρ λαδιού, θερμάστρες λουτρού, θερμάστρες 

υγραερίου, convector δαπέδου & τοίχου), 
 

 Κλιματιστικά (φορητά ψύξης-θέρμανσης, τοίχου ψύξης-θέρμανσης, φορητά μόνο 
ψύξης, τοίχου μόνο ψύξης), και 

 
 Σκεύη κουζίνας (χύτρες απλές & ταχύτητας, τηγάνια inox & εμαγιέ, κατσαρόλες απλές 

& γάλακτος). 
 
Η Εταιρεία επιδιώκει να ανανεώνει διαρκώς την γκάμα των εμπορευμάτων που διανέμει, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού και να 
αντιμετωπίζει τον έντονο ανταγωνισμό στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Σημειώνεται 
ότι τα έτη 2008 και 2009 η Εταιρεία και ο όμιλος εισήγαγαν 168 και 200 νέους κωδικούς 
αντίστοιχα.  



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  17 

 
Σήμερα, η Εταιρεία και ο όμιλος διαθέτουν στην ελληνική αγορά περίπου 502 είδη προϊόντων. 
 
Προϊόντα Singer 
 
Η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε., δραστηριοποιείται στον 
τομέα της εμπορίας ραπτομηχανών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Από τις αρχές του 
2003, η θυγατρική εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. είναι αντιπρόσωπος και 
αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων SΙNGER στην Ελλάδα. 
 
Με βασικά προϊόντα τις αξιόπιστες ραπτομηχανές και τις πρωτοποριακές πρέσες σιδερώματος, η 
ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. παρουσιάζει σήμερα στο καταναλωτικό κοινό και μια 
μεγάλη σειρά οικιακών συσκευών.  
 
Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών του Ομίλου, κατά την τελευταία διετία, ανά κατηγορία 
προϊόντων, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ VELL GROUP 
(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 
Μικροσυσκευές 15.814,33 20.606,11

Θερμαντικά 3.013,53 1.858,72

Λευκές Συσκευές 152,96 71,03

Κλιματιστικά 4.277,00 1.601,89

Είδη Οικιακής Χρήσης 330,81 618,96

Μαύρες Συσκευές 21,32 -0,07

Βιομηχανικά Μηχανήματα 373,28 176,16

Οικιακές Ραπτομηχανές 7.251,82 8.345,14

Πρέσες - βάσεις πρεσών 2.957,05 2.135,65

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59

 

5.4 Δίκτυο Πωλήσεων 
 
Η Εταιρεία και ο όμιλος διαθέτουν δίκτυο πωλήσεων και διανομής που εκτείνεται σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.  
 
Η Εταιρεία για την αποθήκευση των εμπορευμάτων χρησιμοποιεί μισθωμένες  αποθήκες 3.300 
τ.μ. στη Μεταμόρφωση Αττικής δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Η γειτνίαση των 
αποθηκών με μεγάλους οδικούς άξονες διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία διανομής. Η 
διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται με ιδιόκτητα και μισθωμένα αυτοκίνητα κατευθείαν προς 
τους πελάτες του Λεκανοπεδίου Αττικής και μέχρι τους σταθμούς διανομής εμπορευμάτων 
(πρακτορεία) για τους πελάτες της υπόλοιπης Ελλάδας (ηπειρωτικής & νησιών). Επίσης, για την 
αποθήκευση και διακίνηση των εμπορευμάτων της, η Εταιρεία συνεργάζεται με εταιρείες 
Logistics.  
Τα προϊόντα τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα με 
παρουσία στις ακόλουθες κατηγορίες καταστημάτων: 
 

 Μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, 
MEDIAMARKT, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ., κ.λπ. 

 
 Συνεταιρισμοί καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών: «EXPERT», «ELECTRONET», 

«Σ.Ε.Η.Ο.Σ.», «Α.Κ.Η.Σ.», «Η.Λ.Μ.Α.Κ.», κ.λπ. 
 

 Hypermarkets, «CARREFOUR», «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», «MAKRO CASH AND CARRY», 
«SATURN», «ELECTROWORLD» κ.λπ. 
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 Ανεξάρτητα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. 

 
 Καταστήματα εμπορικών συνεργατών και κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης «SINGER». 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία 
πελατών για τις χρήσεις 2008 και 2009:  
 
  
 

1. Πηγή: Στοιχεία από την Διοίκηση της Εταιρείας τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – 
Λογιστή. 

5.5 Μετοχική Σύνθεση  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά την 
15.11.2010:  

 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 15.11.2010 

Μέτοχοι 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ** % 

Σπυρίδων Τασόγλου του Αναστασίου 11.359.650 11.359.650 21,62%

Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου 11.048.400 11.048.400 21,03%

Blake Assets* 10.190.040 10.190.040 19,40%

Λοιποί Μέτοχοι 19.932.670 19.932.670 37,94%

ΣΥΝΟΛΟ 52.530.760 52.530.760 100,00%
*Ελέγχεται από Κωνσταντίνο Βελάνη 
** Βάσει του Ν. 3556/2007 

 
Με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας της 14.10.2010 έκανε γνωστό ότι ο κ. Γεώργιος 
Δημητρίου εξαγόρασε από την μέτοχο κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «Asbavel Trading 
Limited», η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη, 11.048.400 μετοχές ήτοι ποσοστό  
περίπου 31,497% κατά την ημερομηνία εξαγοράς ενώ το ποσοστό της μετόχου εταιρείας 
Asbavel Trading Limited έπεσε κάτω από το 5%.  
 

5.6 Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας  
 
Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18.10.2010, 
παραιτήθηκαν οι Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Αθηνά Χαρίτων και Νικόλαος Τσουτσάνης από την 
ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους 
Αριστοτέλη Αΐβαλιώτη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη, ενώ σύμφωνα με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 19.10.2010, παραιτήθηκαν οι Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Καρβουντζής και Κωνσταντίνος Τζέλλος από την ιδιότητά τους ως 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 2008 2009 

Αλυσίδες – Πολυκαταστήματα  14.076,80 15.246,15 

Συνεταιρισμοί  4.258,61 3246,96 

Δίκτυο Εμπορικών Συνεργατών 2.158,31 1886,47 

Ελεύθεροι Πελάτες 3.509,27 3318,02 

Πελάτες Εξωτερικού 9.660,89 11266,51 

Πελάτες λιανικής 306,89 205,2 

Service - Επισκευές  221,33 244,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 34.192,10 35.413,59 
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μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Γεώργιο Δημητρίου, 
Αναστάσιο Αβραντίνη και Αναστάσιο Κατσίρη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της Εταιρείας της 15.11.2010, εγκρίθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. της 
Εταιρείας ως ανωτέρω.  
 
Το παρόν Δ.Σ. της Εταιρείας θα διοικήσει αυτήν μέχρι την 06.09.2015 και αποτελείται από τους 
κάτωθι: 
 

Ονοματεπώνυμο Θέση Ιδιότητα

Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
(εκτελεστικό μέλος) Επιχειρηματίας  

Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος),  Επιχειρηματίας 
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος) Έμπορος  
Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος) Οικονομολόγος 
Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη Σύμβουλος (μη εκτελεστικό μέλος) Δικηγόρος  
Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) Επιχειρηματίας 
Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Οικονομολόγος 

 
Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής 
επωνυμίας ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου απεριόριστα και 
αδιάφορα ποσού. 
 
Διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας είναι ο κος Βερβαινιώτης Θεόδωρος, Οικονομικός 
Διευθυντής. 
 

Η ταχυδρομική διεύθυνση των διευθυντικών στελεχών καθώς και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας είναι Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52.  
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6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.» 

 

6.1 Γενικές Πληροφορίες  
 
Η εξαγοραζόμενη εταιρεία ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1988 (Φ.Ε.Κ. 3064/29-9-1988) με την 
επωνυμία “Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με  
Διακριτικό τίτλο  “Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.”. 

Η εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει ως έδρα τον Δήμο Αιγάλεω, οδός Κηφισού 6 Τ.Κ. 122 
42 , τηλ. 210-53.86.400. 

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών / Δυτικός Τομέας 
με αριθμό μητρώου 17971/01ΔΤ/Β/88/50(1999) και η διάρκεια της , σύμφωνα με το άρθρο 4 
του καταστατικού της έχει ορισθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Σκοπός της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι: 

α) Εισαγωγή από το εξωτερικό και εμπορία θερμαντικών συστημάτων πετρελαίου.  

β) Εισαγωγή και εμπορία συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ηλεκτρικής ενεργείας.  

γ) Εισαγωγή και εμπορία παντός είδους ηλεκτρικής συσκευής οικιακής ή επαγγελματικής  
χρήσεως.  

δ) Εισαγωγή και εμπορία των απαιτούμενων ανταλλακτικών των ανωτέρω μηχανημάτων.  

ε) Συναρμολόγηση και κατασκευή των ανωτέρω μηχανημάτων στην Ελλάδα μετά την εισαγωγή 
των απαιτούμενων εξαρτημάτων  

στ) Δημιουργία δικτύου πώλησης και εν γένει προώθησης των ανωτέρω μηχανημάτων, 
εισαγομένων ή μη αλλά και συναρμολογούμενων στην Ελλάδα.  

ζ) Αντιπροσώπευση αλλοδαπών επιχειρήσεων και εταιρειών εμπορίας ή/και κατασκευή 
συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και εν γένει ηλεκτρικών ειδών οικιακής ή επαγγελματικής 
χρήσεως.  

η) Συμμετοχή σε ήδη υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και 
εταιρείες καθώς και συνεργασία με αυτές που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.  

θ) Διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας  ή επιχειρήσεως καθοριζόμενης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : 

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. β) Να 
ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες οπουδήποτε. γ) Να παρέχει 
εγγυήσεις προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τους οποίους η εταιρεία έχει κοινά 
συμφέροντα. 
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6.2 Σύντομο Ιστορικό 
 

Οι χρονολογίες σταθμοί της εταιρείας αναφέρονται κατωτέρω:  

1988:Ημερομηνία  ίδρυσης της εταιρείας,  

1988:Αποκτά την αποκλειστική αντιπροσωπεία των συστημάτων θέρμανσης “Kerosun” του 
Ιαπωνικού Οίκου “Toyotomi Co LTD”. 

1994: Αποκτά την αποκλειστική αντιπροσωπεία των κλιματιστικών “Toyotomi”  του  Ιαπωνικού 
Οίκου “Toyotomi Co LTD”, κάνοντας είσοδο στην αγορά του κλιματισμού. 

2000:Αποκτά την αποκλειστική διάθεση  των οικιακών τύπου κλιματιστικών “Carrier” μετά από 
συμφωνία με την  εταιρεία “Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε.”. 

2001:Αποκτά την αποκλειστική διάθεση των οικιακών τύπου κλιματιστικών “Toshiba” μετά από 
συμφωνία με την  εταιρεία “Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε.”. 

2003: Συμμετέχει στην ίδρυση της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» 
η οποία περιλαμβάνει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ίσα μερίδια, τις μεγαλύτερες εταιρείες όλων 
των κλάδων των ΗΗΕ  και η οποία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με ποσοστό 99.9%. 

2004:Αποκτά την αποκλειστική διάθεση των μικρών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών “AEG-
ELECTROLUX-PROGRESS”  σε συμφωνία με την “Ελεκτρολουξ Ελλάς Α.Ε.”, η οποία συμφωνία 
διακόπτεται τον Δεκέμβριο του 2009. 

2004:Στην προσπάθεια της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και των 
τελικών καταναλωτών ιδρύει την εταιρεία “Siba Τεχνική Α.Ε.”, συμμετοχή 100%, με 
δραστηριότητα την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας 
τις υπηρεσίες της. 

2004: Ιδρύει την εταιρεία “Ostrich Εμπορική ΑΕ” , συμμετοχή 100%, με σκοπό την υποστήριξη 
των πελατών της σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. 

2004: Ιδρύει την ιταλική εταιρεία GED TOYOTOMI ITALIA SRL με σκοπό την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση των κλιματιστικών Toyotomi στην Ιταλική αγορά. 

2005:Ιδρύει την εταιρεία “Delta Hotelia Α.Ε”, ποσοστό 100%,που δραστηριοποιείται στη 
παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών στον χώρο των Ξενοδοχείων αποβλέποντας έμμεσα στην 
προώθηση των προϊόντων της σε μια νέα πελατειακή βάση από αυτή που μέχρι σήμερα 
υπήρχε. 

2006: Εξαγοράζει την εταιρεία «Delta Sound AE» και αποκτά την αποκλειστική αντιπροσωπεία 
των συστημάτων ήχου & εικόνας “Kenwood- McAudio -AudioVox”. 

2006: Ιδρύει την εταιρεία «APPLICATIONS SERVICE PROVIDES ΑΕ (ASP AE) με 
δραστηριότητα την παραγωγή, υποστήριξη και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Ποσοστό συμμετοχής 65%. 

2008: Αποκτά την αποκλειστική αντιπροσωπεία των μηχανών εσπρέσσο Gaggia. 

2009: Αποκτά την αποκλειστική διάθεση των συστημάτων ήχου και εικόνας Blaupunkt. 

2009: Αποκτά Ξενοδοχειακή μονάδα στην Λευκίμμη Κέρκυρας μέσω της θυγατρικής της Capo 
Di Corfu A.E. 
 
6.3 Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών  
 
Η εταιρεία Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ μετά από πολλά έτη δραστηριοποίησης κυρίως στον χώρο της 
εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες 
εταιρείες στο χώρο δραστηριότητάς της..  
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Με προϊόντα υψηλής αναγνωρισιμότητας  έχει συνδέσει το όνομα της με την αξιοπιστία και την 
ποιότητα δημιουργώντας ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον για τους καταναλωτές.  
 
Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κάτωθι εταιρειών:  
 

 Από το 1988, των Ιαπωνικών φορητών συστημάτων θέρμανσης KEROSUN με μια 
ευρεία γκάμα προϊόντων θέρμανσης.  

 Από το 1994 των Ιαπωνικών κλιματιστικών Toyotomi.  

 Από το 2000 και 2001 έχει την αποκλειστική διάθεση των οικιακών κλιματιστικών 
Carrier και Toshiba αντίστοιχα. 

 Από το 2006 των “KENWOOD- MCAUDIO -AUDIOVOX”  

 Από το 2008 των μηχανών εσπρέσσο GAGGIA. 

Από το 2009 έχει την αποκλειστική διάθεση της BLAUPUNKT με μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
συστημάτων ήχου & εικόνας για το αυτοκίνητο κυρίως αλλά και για το σπίτι. 
 
Mέσω των θυγατρικών της έχει αναπτύξει συνεργασίες για την υποστήριξη των πελατών της σε 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  
 
Τέλος μέσω των θυγατρικών της έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο εξοπλισμό των 
ξενοδοχείων (Locatel France, cisa, Indelb, κλπ). 
 
 Με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και την δημιουργία μακροχρόνιων 
σχέσεων εμπιστοσύνης έχει επενδύσει στην άριστη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά 
την πώληση σε όλη την Ελλάδα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της 
εξαγοραζόμενης εταιρείας, ανά κατηγορία προϊόντων, για την εξεταζόμενη περίοδο 
 

Διάρθρωση Κύκλου Εργασιών ,ανά κατηγορία προϊόντων (ποσά σε χιλ. €) 

Κατηγορία Προιόντων 2007 2008 2009 
Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

Οικιακός Εξοπλισμός 54.316,31 77,40% 60.756,72 83,57% 48.057,04 80,30%
Εξοπλισμός Αυτοκινήτου 8.921,78 12,71% 5.826,59 8,01% 6.699,85 11,19%
Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ 323,86 0,46% 367,52 0,51% 355,46 0,59%
Ξενοδοχειακός 
Εξοπλισμός 4.043,21 5,76% 3.912,57 5,38% 2.725,89 4,55%

Παροχή Υπηρεσίας 2.570,03 3,66% 1.834,70 2,52% 2.011,77 3,36%
Σύνολα 70.175,19 100,00% 72.698,10 100,00% 59.850,01 100,00%

 
Όπως παρουσιάζεται και στον ανωτέρω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων 
προέρχεται από πωλήσεις οικιακών ειδών τα οποία αφορούν κλιματιστικά, θερμαντικά 
κηροζίνης, καλοριφέρ αλογόνου, μηχανές espresso, κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων κλπ. Κατά 
την χρήση 2009, οι πωλήσεις της ανωτέρω κατηγορίας διαμορφώθηκαν, ως ποσοστό κύκλου 
εργασιών, σε 80,30% έναντι 83,57% την προηγούμενη χρήση και 77,40% τη χρήση 2007. 
Επόμενη σημαντική κατηγορία προϊόντων αποτελούν οι πωλήσεις συστημάτων ήχου και εικόνας 
για αυτοκίνητα οι οποίες κατά την χρήση 2009 ανήλθαν, ως ποσοστό κύκλου εργασιών, σε 
11,19% από 8,01% τη χρήση 2008 και 12,71% τη χρήση 2007. 
 

6.4 Δίκτυο πωλήσεων   
 



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  23 

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα με παρουσία σε όλες τις 
κατηγορίες καταστημάτων : 

 Μεγάλες Αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, MEDIA MARKT-
SATURN, κλπ. 

 Συνεταιρισμοί καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών: EXPERT, ELECTRONET, Σ.Ε.Η.ΟΣ., 
BEST ELECTRIC, ΗΛΜΑΚ, ΑΛΜΑ κλπ. 

 Hypermarkets, CARREFOUR, MAKRO CASH & CARRY, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κλπ. 

 Ανεξάρτητα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών. 

 Ειδικά Καταστήματα Hi-Fi αυτοκινήτου. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της 
εξαγοραζόμενης εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου, ανά κατηγορία πελατών, για χρήσεις 2008 και 
2009: 
 

Διάρθρωση Εμπορικού Κύκλου εργασιών ανά κατηγορία πελατών 
χρήσεων 2008 & 2009 (ποσά σε χιλ. €) 

α/α Κατηγορία 2008 2009 

Ποσό % Ποσό % 
1 Αλυσίδες-Πολυκαταστήματα 32.157,11 44,23% 28.714,83 47,98%
2 Συνεταιρισμοί 17.903,53 24,63% 12.816,51 21,41%
3 Ανεξάρτητοι Πελάτες 11.424,41 15,71% 7.837,28 13,09%
4 Ειδικά καταστήματα Hi-Fi car 3.873,34 5,33% 5.002,36 8,36%
5 Ξενοδοχεία 3.912,57 5,38% 2.725,89 4,55%
6 Πελάτες Λιανικής  462,61 0,64% 165,74 0,28%
7 Λοιποί 1.129,83 1,55% 575,63 0,96%
8 Παροχή Υπηρεσίας  1.834,70 2,52% 2.011,77 3,36%

  Σύνολο 72.698,10 100,00% 59.850,01 100,00%

 

6.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  
 
Η Εταιρεία και Όμιλος έχουν τα κατωτέρω ακίνητα: 
 

1. Η εταιρεία έχει στην κατοχή της με την υπ΄ αριθμόν 19462/20-12-2007 πράξη 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ακινήτου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ 
αριθμόν 19525/30-01-2008, 1977/23-4-2008 και 21565/1-11-2010 πράξεις με την 
«Κύπρου Χρηματοδοτικές μισθώσεις ΑΕ» , οικόπεδο 800 τμ. Στην οδό Κηφισού 6 στο 
Αιγάλεω επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο τριών (3) ορόφων με υπόγειο και δώμα, 
συνολικού εμβαδού 2.194 τμ. Στο ανωτέρω κτίριο στεγάζονται οι υπηρεσίες των 
εταιρειών του Ομίλου. 

 
2. Κάτοχος οικοπέδου εμβαδού 44.268 τμ στην περιοχή Θέση Κύριλλος , στον 

Ασπρόπυργο Αττικής επί του οποίου έχει ανεγερθεί Κτίριο Εμπορικών Αποθηκών 15.510 
τμ και γραφείων 2.100 τμ, συνολικού εμβαδού 17.610 τμ. 

 
3. Η θυγατρική εταιρεία της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ με την επωνυμία Capo Di Corfu AE 

έχει στην κατοχή της ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα εντός οικόπεδου συνολικής 
έκτασης περίπου 24.820 τμ, αποτελούμενο από 24 αυτόνομα κτίρια με συνολικά 163 
δωμάτια, ένα αυτοτελές κτίριο στο οποίο υπάρχουν εστιατόριο, bar, μίνι μάρκετ, 
γραφειακοί χώροι και χώροι αναψυχής των πελατών και δύο πισίνες επιφανείας 500 τμ. 
Που βρίσκεται στην Λευκίμμη του Νομού Κέρκυρας. 
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6.6 Συμφωνίες Αντιπροσωπεύσεις / Σήματα  

Κατωτέρω παρατίθονται οι κυριότερες συμβάσεις αντιπροσώπευσης της εταιρείας και του 
Ομίλου:   

1. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή των κλιματιστικών Toyotomi και των συστημάτων 
θέρμανσης Kerosun έως 31 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την από 1 Απριλίου 2006 σύμβαση 
διανομής με την “Toyotomi Co LTD”. Η σύμβαση ανανεώνεται από το 1994 κάθε πέντε (5) 
χρόνια. 

2. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή των συστημάτων ήχου και εικόνας Kenwood – 
AudioVox - MacAudio έως 31 Μαρτίου 2011. Σύμφωνα με την από 1 Απριλίου 2010 σύμβαση 
διανομής με την “Kenwood Electronics Europe BV”. Η σύμβαση ανανεώνεται από το 2006 ανά 
έτος. 

3. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή των κλιματιστικών Carrier & Toshiba για τα 
καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών ειδών και μόνο έως την 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με 
την από 1 Μαρτίου 2010 σύμβαση με την “Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης κλιματισμού 
Α.Ε”. Η σύμβαση ανανεώνεται από το 2000 ανά έτος. 

4. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή των Μηχανών εσπρέσσο Gaggia έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με την από 18 Ιανουαρίου 2008 σύμβαση με την Ιταλική εταιρεία 
“Gaggia  Spa Italy”. Η σύμβαση ανανεώνεται από το 2008 ανά έτος. 

5. Η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή των συστημάτων ήχου και εικόνας car Blaupunkt 
έως 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με την από 29 Μαρτίου 2010 σύμβαση διανομής με την “ 
Blaupunkt SPA.Z.O.O.”. Η παρούσα σύμβαση ανανεώνεται από το 2009 ανά έτος. 

6. Η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της D.Hotelia AE έχει την αποκλειστική διανομή για Ελλάδα 
και Κύπρο των συστημάτων Interactive - pay tv Locatel  έως 31 Δεκεμβρίου 2011 με την από 
28 Οκτωβρίου 2009 σύμβαση διανομής με την “Locatel SAS France”. Η παρούσα σύμβαση 
ανανεώνεται από το 2006. 

Επίσης η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα παρακάτω σήματα 

 Kero-sun : αριθμός σήματος 205261, αριθμός απόφασης 1745/ 2010 

 Kero-sun clima : αριθμός σήματος 205260, αριθμός απόφασης 1744/ 2010 

 KERO-SUN : αριθμός σήματος 205259, αριθμός απόφασης 1743/ 2010 

 melico : αριθμός σήματος 172454, αριθμός απόφασης 8627/ 2005 

 fujimi : αριθμός σήματος 172455, αριθμός απόφασης 8628/ 2005 

 Dai-ιchi : αριθμός σήματος 172983, αριθμός απόφασης 1821/ 2005 
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6.7 Μετοχική Σύνθεση  
 
Η μετοχική σύνθεση της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., πριν και μετά την εξαγορά, παρατίθεται στο 
πίνακα που ακολουθεί:  
 

Ονοματεπώνυμο 
Πριν την Εξαγορά  Μετά την Εξαγορά  

Αριθμός 
Μετοχών 

%  
Μετοχών 

Αριθμός 
Μετοχών 

%  
Μετοχών  

VELL GROUP  - 240.000 100% 
Γεώργιος Δημητρίου 223.200 93% - -
Ανδρέας Δάφνης  16.800 7% - -
Σύνολο 240.000 100,00% 240.000 100,00%

 
6.8 Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση  
 
Το Δ.Σ. της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της 
αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 
τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει 
την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. 
 
Το παρόν Δ.Σ. το οποίο έχει συγκροτηθεί σε σώμα στην από 16 Νοεμβρίου 2007 συνεδρίαση 
του, αποτελείται από τους κάτωθι: 
 

Ονοματεπώνυμο Θέση 
Δημητρίου Γεώργιος του Ευαγγέλου  Πρόεδρος  Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 
Μπούμης Ανδρέας του Χαραλάμπου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Αβραντίνης Αναστάσιος του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ. 
Κουτσαντώνης Αντώνιος του Κωνσταντίνου Μέλος Δ.Σ. 
Αϊβαλιώτης Αριστοτέλης του Παντελή  Μέλος Δ.Σ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση μεταβίβασε στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δημητρίου και στο Μέλος κ. Αντώνιο Κουτσαντώνη, όλες τις 
αρμοδιότητες που αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας και όρισε όπως δεσμεύουν την 
εταιρεία θέτοντας την μία εκ των δύο υπογραφών αυτών, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 
 
Το Δ.Σ. της εξαγοραζόμενης εταιρείας είναι το ίδιο πριν και μετά την εξαγορά. 
 
Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. και των 
βασικών στελεχών της εταιρείας: 
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Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος. 

Γεννήθηκε το 1960. Οικονομολόγος, πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Τμήμα Οικονομικών επιστημών. Έχει σημαντική εμπειρία 25 ετών στον χώρο της Χημικής 
βιομηχανίας και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, ως Επιχειρηματίας. 

Ανδρέας Μπούμης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1943. Οικονομολόγος, απόφοιτος του University of Manchester(UK).Eχει 
σημαντική εμπειρία στο τραπεζικό σύστημα. Τέως Πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος, 
της Εγνατίας Τράπεζας και της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης.  

Αναστάσιος Αβραντίνης, Μέλος Δ.Σ. 

Γεννήθηκε το 1969. Δικηγόρος , Πτυχιούχος Νομικής  Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης (Δ.Π.Θ.). Έχει σημαντική εμπειρία 18 ετών σαν Νομικός Σύμβουλος σε μεγάλες 
εταιρείες. Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας. 

Αντώνιος Κουτσαντώνης, Μέλος Δ.Σ. & Οικονομικός Διευθυντής. 

Γεννήθηκε το 1947. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος 
Msc University Surey. Έχει εμπειρία 40 ετών σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες. 
Εργάζεται στην εταιρεία από τον Μάρτη του 2000.  

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Μέλος Δ.Σ.  

Γεννήθηκε το 1953. Χημικός-Μηχανικός , πτυχιούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Έχει εμπειρία 27 
ετών  στον χώρο της Χημικής βιομηχανίας.  

Μαρία Κωστοπούλου, Εμπορική Διευθύντρια. 

Γεννήθηκε το 1971. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΑΣΟΕΕ),τμήμα 
Οργάνωσης Διοίκησης επιχειρήσεων(ΟΒΕ).Έχει σημαντική εμπειρία σε 15 ετών σε μεγάλες 
εμπορικές εταιρείες. Εργάζεται στην εταιρεία από τον Ιανουάριο του 2006.   

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, B.U. Manager 

Γεννήθηκε το 1956. Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός,απόφοιτος του Portsmouth 
University(UK). Έχει σημαντική εμπειρία 25 ετών σε εμπορικές εταιρείες. Εργάζεται στην 
εταιρεία από το 2006 ως B.U. Manager συστημάτων ήχου και εικόνας car.  

Παναγιώτης Σκάτζικας, B.U Manager 

Γεννήθηκε το 1971. Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός , απόφοιτος της Πολυτεχνικής 
Σχολής Πατρών. Έχει σημαντική εμπειρία 13 ετών σε εμπορικές εταιρείες. Εργάζεται στην  
εταιρεία από το 2010 ως B.U. Manager του Επαγγελματικού κλιματισμού. 

Ιωάννης Ελευθερίου, Διευθυντής Εξαγωγών 

Γεννήθηκε το 1963. Απόφοιτος του Universita de Messina (IT) τμήμα Διοικησης Επιχειρήσεων. 
Έχει  σημαντική εμπειρία 20 ετών σε μεγάλες εμπορικές εταιρείες και είναι άριστος γνώστης της 
Ιταλικής αγοράς. Εργάζεται στην εταιρεία από το 2007. 

Ελεάνα Γκοβέση , Διευθύντρια επικοινωνίας 

Γεννήθηκε το 1972. Απόφοιτος του Αμερικάνικου κολεγίου Deree και κάτοχος μεταπτυχιακού 
από Sunderland University(UK). Έχει  εμπειρία 14 ετών σε εμπορικές επιχειρήσεις .Εργάζεται 
στην εταιρεία από το 2009. 

Ηλιού Κυριάκος, Διευθυντής Logistics 

Γεννήθηκε το 1959. Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Εργάζεται στην εταιρεία από το 
2009. 

Δήμητρα Μπάγια , Διευθύντρια ΙΤ. 
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Γεννήθηκε το 1975. Πτυχιούχος ΤΕΙ Πειραιά, Διοίκηση επιχειρήσεων. Εργάζεται στην εταιρεία 
από το 2002. 

Παναγιώτης Σολωμός, Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

Γεννήθηκε το 1964. Απόφοιτος  του Kingston University(UK) ,τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και κάτοχος MBA του Kingston University(UK). Εργάζεται στην εταιρεία από τον Νοέμβριο του 
1992.  
 
Η ταχυδρομική διεύθυνση των διευθυντικών στελεχών καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρείας είναι Κηφισού 6, Αιγάλεω, Τ.Κ.122 42.Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων 
Μετόχων στη Διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών  
 

6.9 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή / και 
στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. και οι κύριοι Μέτοχοι της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. δηλώνουν ότι δεν 
συμμετέχουν στη Διοίκηση ή με ποσοστό άνω του 10% στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ούτε 
ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες πέραν των όσο 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Ονοματεπώνυμο Εταιρεία στην οποία 
συμμετέχει Θέση Ποσοστό 

συμμετοχής

Δημητρίου 
Γεώργιος  

SIBA TEXNIKH A.E. Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος   

OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος   

DELTA HOTELIA A.E. Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος   

CAPO DI CORFU A.E. Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος 20,00% 

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος 1,00% 

GED PROPERTIES A.E. Πρόεδρος  Δ.Σ. &         
Διευθύνων Σύμβουλος 51,00% 

ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. Μέλος & Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. 19,70% 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ      

HOLDING ΑΕ Πρόεδρος  Δ.Σ.    
Μπούμης 
Ανδρέας  ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ  

Αβραντίνης 
Αναστάσιος  

OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μέλος Δ.Σ.   
ErgoKAT ΑΤΕ Μέλος Δ.Σ.   

GED PROPERTIES A.E. Μέλος Δ.Σ.   
«ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕ - 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι» Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   

Κουτσαντώνης 
Αντώνιος  

DELTA HOTELIA A.E. Μέλος Δ.Σ.   
CAPO DI CORFU A.E. Μέλος Δ.Σ.   
GED TOYOTOMI ITALIA SRL Μέλος Δ.Σ.   

Αϊβαλιώτης 
Αριστοτέλης 

ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. Πρόεδρος  Δ.Σ. &  
Σύμβουλος 18,20% 

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΕΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 50,00% 
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6.10 Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας της περιόδου 2007 - 2009 
 

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Πιο συγκεκριμένα, οι 
δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007 – 2008 έχουν συνταχθεί βάσει των 
Ε.Γ.Λ.Σ. και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αντώνιο Προκοπίδη (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) της ελεγκτικής εταιρείας «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Η δημοσιευμένη 
Οικονομική Κατάσταση της χρήσης 2009 έχει συνταχθεί βάσει των Ε.Γ.Λ.Σ. και ελέγχθηκε από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Δήμο Πιτέλλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481) της ελεγκτικής εταιρείας 
«PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».    
 
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2009 περιλαμβάνoνται με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης οι θυγατρικές: α) "OSTRICH EΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." (99,83%), β) "SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" 
(99,98%), γ) "GED TOYOTOMI ITALIA SRL" (99%), δ) "DELTA HOTELIA A.E." (100%), ε) 
"CAPO DI CORFU A.E." (79,95%), στ) "APLICATION SERVICE PROVIDERS AE"(65%). Επίσης 
περιλαμβάνoνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες: α) "ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.Ε.Ε." (35%) και β) "ΓΚΟΛΝΤΑΞΙΑ A.Ε." (35%). 
 
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2008 περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης οι θυγατρικές: α) "OSTRICH EΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." (99,83%), β) "SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" 
(99,98%), γ) "GED TOYOTOMI ITALIA SRL" (99%), δ) "DELTA HOTELIA A.E." (81%), ε) 
"DELTA SOUND A.E." (99,95%), στ) "S.C.G.E. DIMITRIOY SRL"(100%)  ζ) "APLICATION 
SERVICE PROVIDERS AE"(65%) και η) "DELTA CONCEPT TRADING  SRL ROMANIA"(95%) 
καθώς και η υποθυγατρική "S.C. DELTA HOTELIA SRL" (100%). Επίσης περιλαμβάνoνται με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες: α) "ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.Ε.Ε." (35%) και β) "ΓΚΟΛΝΤΑΞΙΑ A.Ε." (35%). 
 
Στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2008 περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης οι θυγατρικές α) "OSTRICH EΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." (99,83%), β) "SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ" 
(99,98%), γ) "GED TOYOTOMI ITALIA SRL" (99%), δ) "DELTA HOTELIA A.E." (81%), ε) 
"DELTA SOUND A.E." (99,95%), στ) "S.C.G.E. DIMITRIOY SRL"(100%) και ζ) "APLICATION 
SERVICE PROVIDERS AE"(65%) και η υποθυγατρική "S.C. DELTA HOTELIA SRL" (100%). 
Επίσης περιλαμβάνoνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες: α) "ADM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.Ε.Ε." (35%) και β) "ΓΚΟΛΝΤΑΞΙΑ A.Ε." (35%). 
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6.11 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων 2007 - 2009 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων της Γ.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε των χρήσεων 2007 - 2009:   

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 2007 – 2009  

(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 

Κύκλος Εργασιών από:      

Πωλήσεις εμπορευμάτων  67.605,16 70.863,40 57.838,24

Πωλήσεις υπηρεσιών  2.570,03 1.834,70 2.011,77

Σύνολο Κύκλου Εργασιών  70.175,19 72.698,10 59.850,01

Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (52.360,38) (52.112,61) (43.875,19)

Μικτό Αποτέλεσμα 17.814,82 20.585,50 15.974,82

% επί του κύκλου εργασιών 25,39% 28,32% 26,69%
Πλέον: Αλλά Έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.847,67 1.753,33 1.567,48

Σύνολο  19.662,48 22.338,83 17.542,31

Μείον: Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων) (3.549,77) (4.937,95) (3.789,95)

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) (9.082,13) (10.241,02) (9.386,97)

Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) 7.030,58 7.159,85 4.365,38

% επί του κύκλου εργασιών 10,02% 9,85% 7,29%
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα  2.063,71 (867,73) (261,72)

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 9.094,29 6.292,12 4.103,66

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 211,27 148,24 374,19

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (3.120,37) (3.505,82) (2.712,79)

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 6.185,19 2.934,55 1.765,06

% επί του κύκλου εργασιών 8,81% 4,04% 2,95%
Μείον: Αποσβέσεις  284,54 599,67 684,42

Κέρδη προ φόρων  5.900,65 2.334,88 1.080,64

% επί του κύκλου εργασιών 8,41% 3,21% 1,81%
Μείον: Φόροι Χρήσης (864,19) (329,26) (70,49)

Μείον: Αμοιβές Δ.Σ. - - -

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ. 5.036,46 2.005,62 1.010,15

% επί του κύκλου εργασιών 7,18% 2,76% 1,69%
Μείον: Δικαιώματα Μιεοψηφίας  (31,06) 0,60  6,78  
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων 
Χρήσεων 0,00  (88,19) (285,26)

Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. και 
διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων 
χρήσεων 5.067,52 1.918,03 731,67

% επί του κύκλου εργασιών 7,22% 2,64% 1,22%
 1 Πηγή: Δημοσιευμένες Ελεγμένες από ορκωτό – ελεγκτή λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων 
2007-2009.  
2 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.   
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Κύκλος Εργασιών 
 
Κατά την χρήση 2009, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 59.850,01 χιλ. τη 
χρήση 2009 από € 70.175,19 χιλ. τη χρήση 2007 και € 72.698,10 χιλ. τη χρήση 2008. Η μείωση 
του κύκλου εργασιών τη χρήση 2009 σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις οφείλεται στην 
τρέχουσα οικονομική κρίση η οποία έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό το διαθέσιμο εισόδημα 
των καταναλωτών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών 
του Ομίλου ανά δραστηριότητα:  
 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ομίλου  
(ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εσωτερικού 65.507,87 63.313,81 54.183,66

Πωλήσεις Εμπορευμάτων Εξωτερικού 2.064,97 7.277,09 3.614,79

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων Εσωτερικού 32,32 272,50 39,80

Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού 2.570,03 1.802,78 1.979,37

Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού 0,00 31,92 32,40

Σύνολο 70.175,19 72.698,10 59.850,01
 
Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 
 
Το Κόστος Πωλήσεων ανήλθε σε € 43.875,19 χιλ. τη χρήση 2009 από € 52.112,61 χιλ. τη 
χρήση 2008 και € 52.360,38 χιλ. τη χρήση 2007. Η μείωση του κόστους πωληθέντων τη χρήση 
2009 σε σχέση με τη χρήση 2008 και τη χρήση 2007 οφείλεται στην ακόλουθη μείωση του 
κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής κρίσης.  
 
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 
 
Το μικτό αποτέλεσμα μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε € 15.974,82 χιλ. τη χρήση 2009 από € 
17.814,82  χιλ. τη χρήση 2007 και € 20.585,50 xιλ. τη χρήση 2008. Ως ποσοστό επί του κύκλου 
εργασιών διαμορφώθηκε σε 26,69% τη χρήση 2009 από 28,32% τη χρήση 2008 και 25,39% 
τη χρήση 2007. Η μείωση του μικτού αποτελέσματος τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008 οφείλεται 
αφενός στην μείωση της κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου στην παροχή 
εκπτώσεων και ποσοτικών προσφορών που πραγματοποιήθηκαν σε πελάτες της εταιρείας λόγω 
της οικονομικής κρίσης. 
 
Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού «Άλλα έσοδα 
εκμετάλλευσης» σε επίπεδο Ομίλου για την τριετία 2007 – 2009: 
 

Ανάλυση του λογ/μού «ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» 

(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 

Ενοίκια 28,37 46,51 265,60 

Έσοδα Μεταφορικών 133,27 192,89 49,86 

Έσοδα Εγγυήσεων 468,56 324,15 270,82 

Τέλη  Ανακύκλωσης 650,93 758,14 436,89 

Έσοδα Συνδιαφήμισης 556,58 421,43 359,48 

Έσοδα Ενοικίασης Προσωπικού 0,00 10,21 13,83 

Έσοδα Λοιπά 9,95 0,00 170,98 

Σύνολο 1.847,66 1.753,33 1.567,48 
1 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις   
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος των Άλλων Εσόδων 
Εκμετάλλευσης προέρχεται από τα τέλη ανακύκλωσης και τα έσοδα συνδιαφήμισης.  
 
Έξοδα Διοικήσεως (προ αποσβέσεων) 
 
Τα Έξοδα Διοικήσεως (προ αποσβέσεων) της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε επίπεδο Ομίλου 
διαμορφώθηκαν το 2009 σε € 3.789,95 χιλ. έναντι € 4.937,95 χιλ. την προηγούμενη χρήση 
2008 και € 3.549,77 χιλ. στη χρήση 2007. Τα Έξοδα Διοικήσεως, ως ποσοστό επί του 
συνολικού Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών, διαμορφώθηκαν από 5,06% για τη χρήση 2007 σε 
6,79% τη χρήση 2008 και σε 6,33% τη χρήση 2009.  
 
Η μείωση που παρατηρείται στη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008 οφείλεται στην 
προσπάθεια που καταβάλει ο Όμιλος για την συγκράτηση των εξόδων Διοικήσεως λόγω και της 
υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.  
 
Τα Έξοδα Διοικήσεως (προ αποσβέσεων) της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε επίπεδο Ομίλου 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ανάλυση του λογ/μου «ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (προ αποσβέσεων) 
(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.780,14 1.652,28 1.231,55 

Αμοιβές Τρίτων 340,33 478,88 470,22 

Παροχές Τρίτων 239,48 355,26 276,80 

Φόροι - Τέλη 211,92 184,88 133,50 

Διάφορα Έξοδα 977,89 2.266,64 1.677,88 

Σύνολο 3.549,76 4.937,95 3.789,95 
Ως % επί του κύκλου εργασιών 5,06% 6,79% 6,33% 

1 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
 
Έξοδα Διάθεσης (προ αποσβέσεων) 
 
Τα Έξοδα Διάθεσης (προ αποσβέσεων) της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε επίπεδο Ομίλου 
διαμορφώθηκαν το 2009 σε € 9.386,96 χιλ. έναντι € 10.241,02 χιλ. την προηγούμενη χρήση 
2008 και € 9.082,13 χιλ. στη χρήση 2007.  
 
Τα Έξοδα Διοικήσεως, ως ποσοστό επί του συνολικού Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών, 
διαμορφώθηκαν από 12,94% για τη χρήση 2007 σε 14,09% τη χρήση 2008 και σε 15,68% τη 
τελευταία χρήση 2009. Η αύξηση που παρατηρείται στη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 
2008 αλλά και την χρήση 2007 οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την εντεινόμενη κρίση οι 
διαφημιστικές δαπάνες του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήση 2008.  
 
Τα Έξοδα Διοικήσεως (προ αποσβέσεων) της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε επίπεδο Ομίλου 
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ανάλυση του λογ/μου «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» (προ αποσβέσεων) 
(Ποσά σε χιλ. €)* 2007 2008 2009 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.351,31 3.121,37 2.827,45 
Αμοιβές Τρίτων 333,47 452,99 403,25 
Παροχές Τρίτων 1.682,02 2.830,16 2.452,62 
Φόροι - Τέλη 38,76 58,39 30,89 
Έξοδα προβολής & διαφήμισης 2.168,92 2.697,76 2.689,56 
Διάφορα Έξοδα 1.507,65 1.080,34 983,19 
Σύνολο 9.082,13 10.241,02 9.386,97 
Ως % επί του κύκλου εργασιών 12,94% 14,09% 15,68% 
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* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
 
Έκτακτα Αποτελέσματα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού «Έκτακτα 
Αποτελέσματα» για την τριετία 2007 – 2009 σε επίπεδο Ομίλου: 
 

Έκτακτα Αποτελέσματα 
(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 
Eκτακτα & ανόργανα έσοδα 276,90 2.076,39 850,55 
Έκτακτα κέρδη 3.126,85 13,65 36,48 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 3,59 43,47 143,83 
Σύνολο Έκτακτων Εσόδων (Ι) 3.407,34 2.133,51 1.030,86 
Eκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.094,58 2.856,71 1.219,20 
Έκτακτες ζημίες 9,96 19,52 46,08 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 28,31 35,27 1,39 
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 210,77 89,75 25,91 
Σύνολο Έκτακτων Εξόδων (ΙΙ) 1.343,62 3.001,24 1.292,58 
Σύνολο (Ι-ΙΙ) 2.063,71 (867,73) (261,72) 

 
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα κατά τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 αφορούν στα εξής:  
 

Eκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 
(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 
Συναλ/κές διαφορές (πιστωτικές) 273,31 2.048,72 841,55 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα   3,59 27,67 9,00 
Σύνολο 276,90 2.076,39 850,55 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού «Eκτακτα & Ανόργανα 
Έσοδα» για την τριετία 2007 – 2009 σε επίπεδο Ομίλου: 
 

Eκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 
(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0,00 3,03 0,56 
Συναλ/κές διαφορές (χρεωστικές) 1.043,25 2.848,70 1.216,81 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 48,77 0,00 0,00 

Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων  1,02 0,19 0,00 
Καταπτώσεις εγγυήσεων και ποινικές ρήτρες 1,29 0,00 0,00 
Πρόστιμα – παραβάσεις 0,16 1,23 0,80 
Λοιπά έκτακτα κι ανόργανα έξοδα 0,09 3,56 1,03 
Σύνολο 1.094,58 2.856,71 1.219,20 

 
 
Αποσβέσεις  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο επιμερισμός των Αποσβέσεων για την τριετία 
2007 – 2009 σε επίπεδο Ομίλου: 
  

Κατανομή Αποσβέσεων 
(Ποσά σε χιλ. €) 2007 2008 2009 

Κόστος Πωληθέντων  25,12 8,15 6,8 
Έξοδα Διοίκησης 250,27 451,3 617,17 
Έξοδα Διάθεσης  9,15 140,22 60,45 
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Σύνολο  284,54 599,67 684,42 
 1 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, το σύνολο των Αποσβέσεων της εξαγοραζόμενης 
εταιρείας, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, επιμερίζεται κατά κύριο λόγο στα Έξοδα Διοίκησης. 
 
Κέρδη προ Φόρων  
 
Τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. κατά την διάρκεια της 
τριετίας 2007-2009 βαίνουν μειούμενα και διαμορφώνονται σε € 1.080,64 χιλ. τη χρήση 2009 
από € 2.334,88 χιλ. τη χρήση 2008 και € 5.900,65 χιλ. τη χρήση 2007. Αντίστοιχα, το καθαρό 
περιθώριο κέρδους βαίνει μειούμενο και διαμορφώθηκε σε 1,81% τη χρήση 2009 από 3,21% 
τη χρήση 2008 και 8,41% τη χρήση 2007. Η μείωση τη χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 
2008 και την χρήση 2007 οφείλεται στην μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής 
κρίσης και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων.   
 
Κέρδη μετά από Φόρους χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 
Προηγουμένων Χρήσεων 
 
Τα Κέρδη μετά από Φόρους χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. κατά την τελευταία χρήση 2009, 
διαμορφώθηκαν σε € 731,672 χιλ. έναντι € 1.918,03 χιλ. στη προηγούμενη χρήση 2008 και σε 
€ 5.067,51 χιλ. στη χρήση 2007. Η διαμόρφωση της κερδοφορίας (μετά από Φόρους χρήσης 
και Αμοιβές Δ.Σ.) στα ανωτέρω επίπεδα, είχε ως αποτέλεσμα το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους, 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, να παρουσιάζει μείωση και να διαμορφωθεί σε 1,22% στη 
χρήση 2009 έναντι 2,64% στη προηγούμενη χρήση και 7,22% στη χρήση 2007. Η μείωση τη 
χρήση 2009 σε σχέση με τη χρήση 2008 και την χρήση 2007 οφείλεται στην μείωση του 
κύκλου εργασιών λόγω της οικονομικής κρίσης και στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων.  
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6.12 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών 
 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα στοιχεία των Ενοποιημένων Ισολογισμών της Γ.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε των χρήσεων 2007 - 2009 :  
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (2007 – 2009)1 
(Ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Έξοδα Εγκατάστασης 946,13 1.936,50 3.175,80
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 338,43 592,54 905,35
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 607,71 1.343,96 2.270,45
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις  840,06 889,07 787,49
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  3.685,20 10.935,00 23.580,66
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 478,94 712,40 953,04
Αναπόσβεστες  Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  3.206,26 10.222,60 22.627,62
Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.098,70 731,82 680,13
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 5.145,02 11.843,50 24.095,24
Αποθέματα 8.370,87 19.118,08 12.256,67
Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια εισπρακτέα 21.145,54 24.943,31 20.785,30
Χρεώστες Διάφοροι  4.456,57 2.436,58 3.520,38
Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και Χρεώστες 9,02 9,02 11,54
Λοιπές απαιτήσεις  35,81 78,59 236,43
Χρεόγραφα 3,60 203,60 203,60
Ταμείο  77,59 50,10 8,25
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 1.169,80 948,42 6.393,95
Διαθέσιμα 1.247,39 998,52 6.402,20
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 35.268,80 47.787,70 43.416,13
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 551,69 1.107,20 967,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.573,21 62.082,36 70.748,89

       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ     
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Αποθεματικά Διάφορα 3.556,69 4.787,48 6.124,55
Αποτελέσματα εις Νέο 2.471,33 2.134,60 324,77
Διαφορές Ενοποιήσης  (1.023,07) (1.023,07) (1.427,76)
Δικαιωματα μειοψηφίας  113,55 114,48 103,00
Σύνολον ίδιων κεφαλαίων 8.718,51 9.613,50 8.724,56
Προβλέψεις 22,50 32,24 42,13
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.413,89 7.736,67 13.485,90
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.413,89 7.736,67 13.485,90
Προμηθευτές - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 13.033,03 9.885,49 13.595,60
Τράπεζες-Λογ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11.406,99 26.975,64 26.933,44
Προκαταβολές Πελατών  826,97 905,76 829,27
Μερίσματα πληρωτέα 2.717,00 100,00 1.000,00
Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη - Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί 

1.805,62 664,97 781,29

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ. στην Επομ. Χρήση  297,72 2.192,01 2.397,25
Πιστωτές Διάφοροι 0,00 3.690,32 2.767,58
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 30.087,34 44.414,19 48.304,44
Σύνολο Υποχρεώσεων 32.501,24 52.150,86 61.790,34
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 330,97 285,75 191,86
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 41.573,21 62.082,36 70.748,89

1 Πηγή: Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεων 2007 – 2009 ελεγμένες από Ορκωτό – Ελεγκτή 
Λογιστή. 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
 
 



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  35 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Έξοδα Εγκατάστασης & Ασώματες Ακινητοποιήσεις  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έξοδα εγκατάστασης» (σε αναπόσβεστη αξία) κατά την 
31.12.2009 διαμορφώθηκε σε € 2.270,45 χιλ. έναντι € 607,71 χιλ. την 31.12.2007, ενώ το 
υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασώματες ακινητοποιήσεις» (σε αναπόσβεστη αξία) κατά την 
31.12.2009 ανέρχονταν σε € 787,49 χιλ. από € 840,06 χιλ. την 31.12.2007. 
  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση της αναπόσβεστης αξίας των Εξόδων 
Εγκαταστάσεως σε επίπεδο Ομίλου, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12 των χρήσεων 
2007, 2008 και 2009: 
 

Έξοδα Εγκατάστασης 
(Ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως 22,90 20,42 590,08

Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου 0,00 172,27 475,27

Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 584,81 1.151,28 1.205,10

Σύνολο 607,71 1.343,96 2.270,45
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση της αναπόσβεστης αξίας των Ασώματων 
Ακινητοποιήσεων σε επίπεδο Ομίλου, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12 των χρήσεων 
2007, 2008 και 2009: 
 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
(Ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Έξοδα Ερευνών κι Αναπτύξεως 0,00 85,93 64,45
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 732,62 650,66 570,57
Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις 107,44 152,48 152,48
Σύνολο 840,06 889,07 787,49
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  
 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» (σε αναπόσβεστη αξία) σε 
επίπεδο Ομίλου κατά την 31.12.2009 διαμορφώθηκε σε € 22.627,62 χιλ. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση της αναπόσβεστης αξίας του ανωτέρω λογαριασμού για την 
περίοδο 2007 - 2009: 
 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Γήπεδα Oικόπεδα  780,00 4.829,93 5.790,17
Kτίρια & Τεχνικά Έργα 521,32 1.697,20 11.254,14
Mηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ/σεις & Λοιπός Εξοπλισμός  417,60 490,63 502,18
Mεταφορικά Μέσα  242,64 247,60 196,29
Eπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός  353,12 569,91 665,54
Aκινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές 891,58 2.387,33 4.219,29
Σύνολο 3.206,26 10.222,60 22.627,62
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.   
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Ομίλου για την χρήση 2009 
σημειώνεται ότι τρεις από τις ενοποιούμενες εταιρείες έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος που 
παρέχει το Άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 299 στις νέες επιχειρήσεις να μη διενεργούν αποσβέσεις. Αν 
οι αποσβέσεις είχαν διενεργηθεί κανονικά, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις θα ήταν αυξημένες 



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  36 

κατά ποσό € 634.665, με συνέπεια η αξία των εξόδων εγκαταστάσεως και των παγίων, καθώς 
και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, τα δε αποτελέσματα χρήσεως 
αυξημένα κατά € 199.865. 
 
Επί των ακινήτων της εταιρείας Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έχουν εγγραφεί προσημειώσεις 
υποθηκών ύψους ευρώ 12.500.000,00 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού 
ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2009 ευρώ 9.821.417,00 τα οποία αφορούν σε δυο 
ομολογιακά δάνεια που έχει εισπράξει η εταιρεία από την EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Επί 
των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας Capo Di Corfu έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 
υπέρ της EFG Eurobank Ergasias AE ύψους € 5.200.000. 
 
Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου, όπως είχαν διαμορφωθεί 
κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009: 
 

Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 319,87 342,29 389,38 
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 287,24 443,87 414,80 
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις (163,35) (163,35) (163,35) 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  654,93 109,01 39,30 
Σύνολο 1.098,70 731,82 680,13 

 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του Ομίλου για την χρήση 2009 
σημειώνεται ότι οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις δεν αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του KN 2190/20 και δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη υποτίμησης ποσού € 271.860 με 
συνέπεια η αξία τους και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό 
αυτό, τα δε αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά € 150.495. 
 
Αποθέματα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
Αποθέματα σε επίπεδο Ομίλου, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 
2008 και 2009: 
 

Αποθέματα  
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Eμπορεύματα 8.362,15 15.973,85 10.623,36
Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Aναλώσιμα υλικά - 
Ανταλ/κά & Είδη συσκ/σίας 

0,00 8,89 14,07

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 8,72 3.135,34 1.619,24
Σύνολο 8.370,87 19.118,08 12.256,67
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του Ομίλου για την χρήση 2009 
στα αποθέματα υπάρχουν ακίνητες και βραδέως κινούμενες μερίδες αποθεμάτων 
(ανταλλακτικών ηλεκτρικών συσκευών), ύψους € 207.000 περίπου, για τις οποίες δεν έχει 
σχηματισθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη απαξίωση. 
 
Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα 
 
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009, προκύπτει ότι το 
υπόλοιπο των Απαιτήσεων (Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια εισπρακτέα) της εξαγοραζόμενης 
εταιρείας ανέρχονταν σε € 20.785.30 χιλ. έναντι € 21.145,54 χιλ. την 31.12.2007.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού Πελάτες, 
Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα σε επίπεδο Ομίλου, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12 
των χρήσεων 2007, 2008 και 2009:  
 

Πελάτες, Επιταγές & Γραμμάτια Εισπρακτέα 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Πελάτες 5.865,32 8.960,48 10.964,12
Γραμμάτια εισπρακτέα-Χαρτοφυλακίου 0,00 0,69 54,24
Γραμμάτια εισπρακτέα στις τράπεζες για είσπραξη 6,00 21,56 55,93
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 79,13 79,13 79,13
Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) Χαρτοφυλακίου 3.717,17 2.345,16 3.056,66
Eπιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) στις τράπεζες σε 
εγγύηση 

10.957,91 10.832,02 5.742,30

Επιταγές σε καθυστέρηση 520,01 2.704,26 832,93
Σύνολο 21.145,54 24.943,31 20.785,30
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του Ομίλου για την χρήση 2009 
σημειώνεται ότι για την κάλυψη πιθανών απωλειών κατά την ρευστοποίηση ακινήτων 
υπολοίπων πελατών, ύψους € 455.000, των Γραμματίων και Επιταγών σε καθυστέρηση, καθώς 
και των επισφαλών & επίδικων απαιτήσεων, που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, δεν έχει 
σχηματισθεί πρόσθετη αναγκαία πρόβλεψη ύψους € 955.000. Λόγω του μη σχηματισμού της 
πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το 
ποσό αυτό και τα αποτελέσματα χρήσεως αυξημένα κατά € 245.250.  
 
Χρεώστες Διάφοροι  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού Χρεώστες 
Διάφοροι σε επίπεδο Ομίλου, κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009:  
  

Χρεώστες Διάφοροι 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Ελληνικό Δημόσιο 706,80 1161,23 640.19
Factoring Τραπεζών 2.552,93 0,00 520,47
Προμηθευτές (Χρεωστικά Υπόλοιπα) 52,84 564,51 929,56
Λοιποί Χρεώστες 144,00 710,84 749,16
Κύπρου Χρημ/κες Μισθως. ΑΕ (sales &lease back) 1.000,00 0,00 681,00
Σύνολο 4.456,57 2.436,58 3.520,38
 
Λοιπές απαιτήσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού Λοιπές 
Απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου, κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009:  
  

Λοιπές Απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων 
επιχειρήσεων 

- - 24,31

Βραχυπρόθεσμές απαιτ.κατά λοιπών συμμετ. 
ενδιαφέροντoς επιχ/σεων 

1,26 - -

Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως - - 65,95
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 34,55 78,59 146,18
Σύνολο 35,81 78,59 236,43
 
Χρεόγραφα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
Χρεόγραφα σε επίπεδο Ομίλου, κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009:  
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Χρεόγραφα 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Mετοχές 3,6 3,6 3,6
Oμολογίες - 200,00 200,00
Σύνολο 3,6 203,60 203,60
 
Διαθέσιμα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού Διαθέσιμα 
σε επίπεδο Ομίλου, κατά την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009:  
 

Διαθέσιμα 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Mετοχές 77,59 50,10 8,25
Oμολογίες 1.169,80 948,42 6.393,95
Σύνολο 1.247,39 998,52 6.402,20

 
Η αύξηση των καταθέσεων τη χρήση 2009 σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά την 31.12.2009 πιστώθηκε δάνειο από την EFG EUROBANK ERGASIAS 
A.E. με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού των καταθέσεων.  

 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
 
Ιδία Κεφάλαια  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31.12 των 
χρήσεων 2007, 2008 και 2009 σε επίπεδο Ομίλου:  
 

Ιδία Κεφάλαια 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Αποθεματικά Διάφορα 3.556,69 4.787,48 6.124,55
Αποτελέσματα εις Νέο 2.471,33 2.134,60 324,77
Διαφορές Ενοποίησης  (1.023,07) (1.023,07) (1.427,76)
Δικαιώματα μειοψηφίας  113,55 114,48 103,00
Σύνολον ίδιων κεφαλαίων 8.718,51 9.613,50 8.724,56
 
Η μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου κατά την χρήση 2009 σε σχέση με την 
χρήση 2008 οφείλεται αφενός στην αύξηση των Διαφορών ενοποίησης λόγω μεταβολών στα 
ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και αφετέρου στην μείωση των αποτελεσμάτων 
εις νέον λόγω διανομής μερίσματος ύψους € 1.600 χιλ. από τα κέρδη παρελθουσών ετών που 
ενέκρινε η γενική συνέλευση της 30.06.2010.  
 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων κατά 
την 31.12 των χρήσεων 2007, 2008 και 2009 σε επίπεδο Ομίλου:  
 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Ομολογιακά δάνεια  2.389,78 7.697,76 11.667,16
Δάνεια τραπεζών 24,11 6,63 1.650,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 32,28 168,75
Σύνολον  2.413,89 7.736,67 13.485,90
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις  
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Προμηθευτές - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες» στις 
31.12.2009 ανέρχονταν € 13.595,60 χιλ. έναντι € 13.033,03 χιλ. την 31.12.2007.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
«Προμηθευτές - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες» 
 

Προμηθευτές - Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 
Προμηθευτές 4.979,27 7.463,97 6.637,58
Γραμμάτια Πληρωτέα 4.245,16 305,55 144,61
Επιταγές Πληρωτέες  3.808,60 2.115,98 6.813,42
Σύνολον  13.033,03 9.885,49 13.595,60
 
 
Η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού Προμηθευτές κατά την 31.12.2009, ανά 
προμηθευτή, έχει ως εξής:  
 

Προμηθευτές 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 
TOYOTOMI CO.LTD  2.932,76 
CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜ/ΣΜΟΥ Α.Ε.  972,73 
ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  836,36 
WHIRLPOOL ΕΛΛΑΣ ΑΕ 261,66 
ΕΘΝΙΚΗ AEEΓA 160,01 
KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V. 139,50 
ESCO DIS TICARET AS 122,38 
Λοιποί Προμηθευτές 1.212,18 

Σύνολο 6.637,58 
 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων   
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων» στις 
31.12.2009 ανέρχονταν € 26.933,44 χιλ. και η ανάλυση του ανά Τράπεζα, παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί:  
 

Τράπεζες Λογ/μοι Βραχ. Υποχρεώσεων 
 (ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 

TPAΠEZA ATTIKHΣ Α.Ε. 2.275,19 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 100,00 

EMΠOPIKH TPAΠEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 843,43 

EΘNIKH TPAΠEZA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 952,49 

TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ Α.Ε. 460,77 

ALPHA TPAΠEZA Α.Ε. 6.022,30 

EΛΛHNIKH TPAΠEZA ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 279,67 

EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E. 8.601,33 

ΤΡΑΠΕΖΑ KYΠPOY ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ  4.076,56 

FBB ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  417,99 

MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ  2.903,71 

Σύνολο 26.933,44 
 
Μερίσματα Πληρωτέα  



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  40 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μερίσματα Πληρωτέα» ύψους € 1.000,00 χιλ. κατά την 
31.12.2009 αφορά στο σύνολο του σε μέρισμα από κέρδη προηγουμένων χρήσεων προς 
διανομή με απόφαση της Γ.Σ. της 30/6/2010 
 
Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 
 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη και Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί» ύψους € 781,29 χιλ. την 31.12.2009, αναλύεται ως εξής: 
 

Υποχρεώσεις από Φόρους & Τέλη – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

 (ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 

Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 139,72 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 106,55 

Φόροι Αμοιβών Τρίτων 6,84 

Φόρος Εισοδήματος παρελθ. Χρήσεως 256,4 

Φόρος Εισοδήματος χρήσης 2,32 

Λοιποί Φόροι & Τέλη 72,92 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  196,54 

Σύνολο 781,29 
  1 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ. στην Επομ. Χρήση 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ. στην Επομ. Χρήση» 
ύψους € 2.397,25 χιλ. την 31.12.2009, αναλύεται ως εξής κατά την 31.12.2009 σε επίπεδο 
Ομίλου:  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρ. στην Επομ. Χρήση 

 (ποσά σε χιλ. €) 31.12.2009 
TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ Α.Ε.  250,00 
ALPHA TPAΠEZA Α.Ε. 668,00 
EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E 1.112,58 
PROTON BANK 366,67 
Σύνολο 2.397,25 

  1 Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Πιστωτές Διάφοροι  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές Διάφοροι» διαμορφώθηκε σε € 2.767,58 χιλ. την 
31.12.2009 από € 3.690,32 χιλ. την 31.12.2008. Το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού 
αναλύεται ως εξής κατά την 31.12.2009 και 31.12.2008 σε επίπεδο Ομίλου: 
  

Πιστωτές Διάφοροι 
 (ποσά σε χιλ. €) 31.12.2008 31.12.2009 
Factoring Τραπεζών 3.628,22 2692,08
Λοιποί Πιστωτές 62,10 75,50
Σύνολο 3.690,32 2.767,58
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6.13 Περιουσιακή Διάρθρωση και Χρηματοοικονομική θέση - Χρηματοοικονομικοί 
Δείκτες  

 
Οι κυριότεροι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες του Ομίλου για τις χρήσεις 2007 - 2009, 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

  2007 2008 2009 

Δείκτες Εξέλιξης (%)    

Κύκλου Εργασιών  28,65% 3,60% -17,67% 

Κερδών προ Φόρων  814,25% -60,43% -53,72% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ.  2879,28% -60,18% -49,63% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων  -2472,71% -62,15% -61,85% 
Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης) 12,31% 196,73% 115,64% 
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων  6,61% 49,33% 13,96% 

    

Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)      

Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 22,19% 5,47% 2,75% 
Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 3,13% 0,97% 0,38% 

     

Δείκτες Ρευστότητας (:1)    

Γενική Ρευστότητα  1,17 1,08 0,90 
Άμεση Ρευστότητα  0,89 0,65 0,65 

    

Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)   

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,73 5,42 7,08 
Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 1,62 3,84 4,89 

    

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)    

Απαιτήσεων (Πελάτες, Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες) 129,74 104,36 126,76 
Προμηθευτών (Κόστος Πωληθέντων)  90,85 69,24 113,10 

    

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης (%)      

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 17,52% 17,03% 16,98% 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Φόρων και 
Χρεωστικών Τόκων  37,56% 68,58% 83,40% 
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6.14 Φορολογικός Έλεγχος 
 
Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ & η DELTA HOTELIA A.E. δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για την 
χρήση 2009.  
 
H SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.& η CAPO DI CORFU A.E.: δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 
2007 έως και 2009.  
 
Η OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ δεν έχει 
ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2009 και η APLICATION SERVICE 
PROVIDERS AE δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή τους. 
 
Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος για την Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ διενεργήθηκε το 2009 με το 
κλείσιμο των χρήσεων 2005 έως 2008. Επίσης για την DELTA HOTELIA AE ο τελευταίος 
φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2009 με το κλείσιμο των χρήσεων 2007 και 2008. Ο 
παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους φορολογικούς ελέγχους της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ και 
DELTA HOTELIA A.E. :  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ποσά σε €) 

Χρήσεις Λογιστικές 
Διαφορές Φόρος Εισοδήματος  

& Προσαυξήσεις  

Διάφοροι 
Παρακρατούμενοι 

Φόροι  

Χαρτόσημο 
Δανείων 

Συνολικό 
Ποσό 
Φόρου 

2005 144.300 83.117 0 1.972 85.089

2006 182.574 82.596 0 1.953 84.549

2007 320.743 62.800 0 18.050 80.850

2008 277.320 45.861 0 13.313 59.174

Σύνολο 924.937 274.374 0 35.288 309.662
 
Από τα ανωτέρω ποσά φόρων , δηλαδή 309.662 €, έχουν καταβληθεί έως 31/12/2009 , ποσό 
95.020 € και υφίσταται υπόλοιπο ποσό 214.642 € 
 
Η εταιρεία SIBA TEXNIKH A.E. μέσα στο 2009 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σημειώματος 
Περαίωσης βάσει του Ν. 3697/2008 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2005 και 2006, με 
σύνολο φόρου περαίωσης ποσού 32.499 € ποσό που καταβλήθηκε έως  31/12/2009.  
 
Η εταιρεία OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  μέσα στο 2009 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού 
σημειώματος Περαίωσης βάσει του Ν. 3697/2008 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2004 
και 2005, με σύνολο φόρου περαίωσης ποσού 41.395 € ποσό που καταβλήθηκε έως  
31/12/2009.  
 
Η εταιρεία CAPO DI CORFU A.E  μέσα στο 2008 έκανε χρήση του Εκκαθαριστικού σημειώματος 
Περαίωσης βάσει του Ν. 3697/2008 περαιώνοντας τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003 έως και 2006, 
με σύνολο φόρου περαίωσης ποσού 6.997 € ποσό που καταβλήθηκε έως  31/12/2008.  
 
 
 

 
 



                                                                                                       Πληροφοριακό Σημείωμα   

  43 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 Οικονομικές Καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» χρήσεως 2007.  

 Οικονομικές Καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» χρήσεως 2008  

 Οικονομικές Καταστάσεις της «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.» χρήσεως 2009  

 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρήσεως 2007, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρήσεως 2008, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» χρήσεως 2009, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.  
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