
EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.824.481,32 16.497.801,03 13.483.019,00 17.790,37
Eπενδύσεις σε ακίνητα 13.340.572,14 27.033.476,52 13.340.572,14 43.381,58
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13.106.170,01 13.358.728,53 11.461.949,31 2.267,41
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.780.174,40 6.289.543,31 6.890.946,78 28.598.143,16
Aποθέµατα 8.702.517,22 12.705.036,71 5.969.462,39 1.093.304,99
Aπαιτήσεις από πελάτες 20.016.215,25 22.732.664,41 20.503.162,91 465.612,58
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.377.212,07 9.825.110,62 13.577.148,12 3.112.903,37---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY 110000..114477..334422,,4411 110088..444422..336611,,1133 8855..222266..226600,,6655 3333..333333..440033,,4466

========== ========== ========== ==========
II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA  &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο 22.161.627,04 17.860.458,40 22.161.627,04 17.860.458,40
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -9.033.344,55 -2.353.207,06 -7.506.634,74 -420.176,01---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 13.128.282,49 15.507.251,34 14.654.992,30 17.440.282,39
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 220.857,53 428.323,80 0,00 0,00---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β) 13.349.140,02 15.935.575,14 14.654.992,30 17.440.282,39

========== ========== ========== ==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 27.884.204,31 20.063.717,54 20.996.748,83 2.386,80
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ. 5.078.501,47 5.642.869,65 3.594.948,68 2.179.743,27
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43.924.775,89 41.457.474,07 35.040.189,71 1.500.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.910.720,72 25.342.724,73 10.939.381,13 12.210.991,00---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 86.798.202,39 92.506.785,99 70.571.268,35 15.893.121,07

========== ========== ========== ==========
ΣΣYYNNOOΛΛOO  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN
&&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEΩΩNN  ((γγ))  ++  ((δδ)) 110000..114477..334422,,4411 110088..444422..336611,,1133 8855..222266..226600,,6655 3333..333333..440033,,4466

========== ========== ========== ==========

Γ.E. ∆HMHTPIOY ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA
AP.M.A.E.15353/06/B/87/07
EE∆∆PPAA::  KKHHΦΦIIΣΣOOYY  66 --  112222  4422  AAIIΓΓAAΛΛEEΩΩ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2011 - 31 ∆EKEMBPIOY 2011
((∆∆ηηµµοοσσιιεευυµµέένναα  ββάάσσεειι  ττοουυ  KK..NN..  22119900//11992200,,  άάρρθθρροο  113355  γγιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυννττάάσσσσοουυνν  εεττήήσσιιεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  κκααιι  µµηη,,  κκααττάά  τταα  ∆∆ΛΛΠΠ))

(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  OOIIKKOONNOOMMIIKKHHΣΣ  ΘΘEEΣΣHHΣΣ  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  εεττααιιρρεείίαα

ΠΠPPIIΣΣMMAA  210 92 11 400 
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3311..1122..22001111 3311..1122..22001100 3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς
((0011..0011..22001111 &&  0011..0011..22001100 ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 1155..993355..557755,,1144 1122..005533..000000,,8833 1177..444400..228822,,3399 1111..442288..666600,,5577
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -6.702.119,29 -6.212.968,16 -6.979.094,97 -1.390.674,58
Eπίδραση από ενσωµάτωση οµίλου 0,00 500.264,84 0,00 0,00
Eπίδραση από διακοπή ενσωµάτωσης θυγατρικής 0,00 2.192.981,23 0,00 0,00
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 4.200.684,17 7.402.296,40 4.200.684,17 7.402.296,40
Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων 0,00 0,00 78.120,71 0,00
Aγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών -85.000,00 0,00 -85.000,00 0,00---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς
((3311..1122..22001111 &&  3311..1122..22001100 ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 1133..334499..114400,,0022 1155..993355..557755,,1144 1144..665544..999922,,3300 1177..444400..228822,,3399

========== ========== ========== ==========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  MMEETTAABBOOΛΛΩΩNN  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  εεττααιιρρεείίαα

3311..1122..22001111 3311..1122..22001100 3311..1122..22001111 3311..1122..22001100

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -6.289.550,59 -6.396.318,50 -6.923.797,27 -1.599.544,17
ΠΠλλέέοονν  //  µµεείίοονν  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  γγιιαα  ::
Aποσβέσεις 1.160.056,26 488.186,39 595.001,85 17.264,33
Προβλέψεις 2.699.040,52 -551.587,83 5.616.612,50 -805.831,27
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας -38.416,99 267.174,94 -18.450,89 -1.815.935,82
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 5.584.350,44 1.880.922,33 3.779.272,32 254.346,45
ΠΠλλέέοονν  //  µµεείίοονν  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  γγιιαα  µµεεττααββοολλέέςς λλοογγααρριιαασσµµώώνν  
κκεεφφααλλααίίοουυ  κκίίννηησσηηςς  ήή  πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ::
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.946.474,32 3.777.532,30 2.015.059,17 1.612.253,26
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.556.491,04 14.078.637,67 -6.339.908,65 3.150.596,15
(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -5.351.791,70 -8.978.430,05 179.385,00 -545.256,09
MMεείίοονν  ::
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -5.059.736,04 -2.103.874,74 -3.791.992,72 -255.580,94
Kαταβεβληµένοι φόροι -121.146,18 -123.198,22 -73.963,74 -25.718,55---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((αα)) --11..991144..222288,,9922 22..333399..004444,,2299 --44..996622..778822,,4433 --1133..440066,,6655

========== ========== ========== ==========
EEππεεννδδυυττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων -10.865.000,00 -7.421.374,74 -10.865.000,00 -7.218.625,26
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων -739.785,74 -339.815,45 -563.594,91 -247,58
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
& άϋλων παγίων στοιχείων 66.606,79 546,68 28.655,62 546,68
Tόκοι εισπραχθέντες 76.844,87 222.952,41 74.695,12 181.174,53
Mερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 3.610,80 0,00---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((ββ)) --1111..446611..333344,,0088 --77..553377..669911,,1100 --1111..332211..663333,,3377 --77..003377..115511,,6633

========== ========== ========== ==========
XXρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 13.702.150,01 7.629.493,86 17.092.699,79 7.717.683,20
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -353.353,64 0,00 -272.919,06 0,00---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((γγ)) 1133..334488..779966,,3377 77..662299..449933,,8866 1166..881199..778800,,7733 77..771177..668833,,2200

========== ========== ========== ==========
KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  ((µµεείίωωσσηη))  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  
δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  χχρρήήσσηηςς ((αα++ββ++γγ))  --2266..776666,,6633 22..443300..884477,,0055 553355..336644,,9933 666677..112244,,9922
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  
ιισσοοδδύύννααµµαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς 44..222222..559911,,0055 11..779911..774444,,0000 11..119944..445599,,3399 552277..333344,,4477
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα
ααππόό  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  θθυυγγααττρριικκήήςς 00,,0000 00,,0000 22..115599..559933,,4411 00,,0000---------- ---------- ---------- ----------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  44..119955..882244,,4422 44..222222..559911,,0055 33..888899..441177,,7733 11..119944..445599,,3399

========== ========== ========== ==========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  TTAAMMEEIIAAKKΩΩNN  PPOOΩΩNN  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  εεττααιιρρεείίαα
ΈΈµµµµεεσσηη  µµέέθθοοδδοοςς 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. Συνιστούµε, εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
AAρρµµόόδδιιαα  YYππηηρρεεσσίίαα  NNοοµµααρρχχίίαα ((ήή  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοο)) :: Yπουργείο Περιφερειακής Aνάπτυξης & Aνταγωνιστηκότητας, ∆ιεύθυνση Aνωνύµων Eταιρειών & Πίστεως, Tµήµα A’
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  δδιιααδδιικκττύύοουυ  EEττααιιρρεείίααςς  :: http://www.gedsa.gr
ΣΣύύννθθεεσσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ::  Γεώργιος ∆ηµητρίου του Eυαγγέλου, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος - Aριστοτέλης Aϊβαλιώτης του Παντελή, Aντιπρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ-

Σοφοκλής Bελάνης του Bασιλείου,µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Σοφία Σιάφακα του Aναστασίου, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Aναστάσιος Aβραντίνης του Iωάννη, µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ -
Στυλιανός Σταυρίδης του Kωνσταντίνου, Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ - Aναστάσιος Kατσίρης του Bασιλείου, Aνεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ

HHµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν  KKαατταασσττάάσσεεωωνν    :: 29 Mαρτίου 2012
OOρρκκωωττόόςς  εελλεεγγκκττήήςς  --  λλοογγιισσττήήςς  :: Kωνσταντίνος M. Λώλος - AM ΣOEΛ 13821
EEλλεεγγκκττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα  :: ΣOΛ A.E.O.E.
TTύύπποοςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  EEππιισσκκόόππηησσηηςς  :: Mε σύµφωνη γνώµη

AAιιγγάάλλεεωω,, 2299  MMααρρττίίοουυ  22001122
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ O ANTIΠPOE∆POΣ O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

ΓΓEEΩΩPPΓΓIIOOΣΣ  EE..  ∆∆HHMMHHTTPPIIOOYY AAPPIIΣΣTTOOTTEEΛΛHHΣΣ  ΠΠ..  AAΪΪBBAAΛΛIIΩΩTTHHΣΣ ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ  ∆∆..  ΣΣOOΛΛΩΩMMOOΣΣ AAΛΛEEΞΞAANN∆∆PPOOΣΣ  ΓΓ..  TTEEPPEEZZAAKKHHΣΣ
P 225253 AB 576337 X 581720 AZ 541538

11.. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 36 της ετήσιας οικονοµικής
έκθεσης.

22.. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία την 31.12.2011, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΌΌµµιιλλοοςς EEττααιιρρεείίαα

Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 498.962,00 220.000,00
33.. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 84 άτοµα για την εταιρεία και 116

για τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 20 άτοµα για την εταιρεία και 137 άτοµα για τον όµιλο.
44.. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2011 - 31.12.2011 και τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2011, µε τα συν-

δεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
ΠΠοοσσάά  σσεε  εε ΌΌµµιιλλοοςς EEττααιιρρεείίαα
α) Eισροές 7.087,50 3.964.568,25
β) Eκροές 0,00 3.215.347,33
γ) Aπαιτήσεις 301.932,14 12.528.400,73
δ)Yποχρεώσεις 25.561,90 3.400.970,86
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 1.167.662,42 858.065,47
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης 194.555,25 84.718,14
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 5.903.853,34 5.899.300,77

55.. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµά-
τωσής τους αναφέρονται στη σηµείωση 4 της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης. ∆εν υπήρξε  µεταβολή στη µέθοδο ενσωµά-
τωσης.

66.. Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε” και
η κατά 100%  θυγατρική εταιρεία της ενοποιούµενης  “DELTA HOTELIA A.E.”, “S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.”
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

77.. Την 30.06.2011 εγκρίθηκε, δυνάµει της υπ’ αριθµ. Κ2-5912/30.06.2011 απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης & Ανταγωνιστικότητας, η συγχώνευση της εταιρείας µε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε.” µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (ΦΕΚ.5623/5.7.11) (αναλυτικές πληροφορίες για τη συγχώνευση
παρατίθενται στη σηµείωση 4 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

88.. Οι Λοιπές Μεταβολές της Καθαρής Θέσης της εταιρείας ποσού E 78.120,71 αφορούν κατά E -1.441.879,29 την επίδραση
από τη συγχώνευση της εταιρείας “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” (βλέπε σηµείωση 7 ανωτέρω) και κατά ποσό E 1.520.000,00
ανακατάταξη άϋλου περιουσιακού στοιχείου από την εισφορά δραστηριότητας θυγατρικής στη µητρική εταιρεία (αναλυ-
τικές πληροφορίες παρατίθενται στις σηµειώσεις 4 και 8 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).

99.. αα))  Tα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (01.01.10 - 31.12.10) για τον όµιλο δεν είναι συγκρί-
σιµα, καθώς περιλαµβάνουν την εταιρεία “Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.” η οποία έπαυσε να ενσωµατώνεται λόγω πώλησής
της την 14.10.2010 και επίσης περιλαµβάνουν την κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” και τις θυγατρικές
της (Όµιλος Γ.E. ∆HMHTPIOY), από την 14.10.2010, ηµεροµηνία κατά την οποία εξαγοράσθηκε (αναλυτικές πληροφορίες
παρατίθενται στη σηµείωση 4 της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).
ββ))  Τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (1.1.10-31.12.10) για την εταιρεία, δεν είναι συγκρί-
σιµα, διότι στην τρέχουσα περίοδο περιλαµβάνουν την κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” µετά την
απορρόφησή της από την µητρική την 30.06.2011, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 7.

1100.. αα))  H εταιρεία αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του Κ.Ν. 2190/1920 έκδοση της Β’ Σειράς του
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού µέχρι E 15.015.406,40, µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υ-
πέρ των παλαιών µετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ε.Ε. στις 06.11.2007. Η Β’ Σειρά του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου καλύφθηκε κατά 15.194 οµολογίες αξίας
10.843.350,04 E, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72,214 % του συνολικού ποσού της έκδοσης. H έκδοση των οµολογιών έγι-
νε την 23.09.2011. Την 30.09.2011, πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές,
οµολογιούχοι κάτοχοι 6.024 οµολογιών άσκησαν το δικαίωµα (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 17
της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης).
ββ))  H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά E 4.301.168,64 προήλθε:  i) κατά ποσό E 2.080,80 στην µετατροπή
2 οµολογιών σε 6.120 µετοχές, της Α’ σειράς  του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.), την 30.03.2011 και
ii)  κατά ποσό E 4.299.087,84 στην µετατροπή 6.024 οµολογιών σε 12.644.376 µετοχές της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου
Οµολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.), την 30.09.2011 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 17 της ετήσιας
Οικονοµικής Έκθεσης).

ΠΠPPOOΣΣΘΘEETTAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAAII  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ

Kύκλος εργασιών 43.543.886,02 30.829.326,03 39.142.847,88 3.798.392,60
Mικτά κέρδη / (ζηµίες) 14.484.890,63 7.474.384,64 11.799.070,22 598.816,55
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.169.417,76 -5.577.622,71 2.547.596,74 -3.185.758,98
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -6.289.550,59 -6.396.318,50 -6.923.797,27 -1.599.544,17
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A) -6.699.999,29 -6.226.336,95 -6.976.974,97 -1.390.674,58

- Iδιοκτήτες µητρικής -6.492.533,02 -6.154.395,91 -6.976.974,97 -1.390.674,58
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -207.466,27 -71.941,04 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B) -2.120,00 13.368,79 -2.120,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (A) + (B) -6.702.119,29 -6.212.968,16 -6.979.094,97 -1.390.674,58

- Iδιοκτήτες µητρικής -6.494.653,02 -6.141.027,12 -6.979.094,97 -1.390.674,58
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -207.466,27 -71.941,04 0,00 0,00

Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 
ανά µετοχή - βασικά (σε ε) -0,1203 -0,1622 -0,1293 -0,0367
Προσαρµοσµένα (σε ε) -0,0908 0,00 -0,0976 0,00
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµ/τικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων 2.329.474,02 -5.089.436,32 3.142.598,59 -3.168.494,65

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  ΣΣYYNNOOΛΛIIKKΩΩNN  EEΣΣOO∆∆ΩΩNN  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  εεττααιιρρεείίαα

11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100 11..11--3311..1122..22001111 11..11--3311..1122..22001100
ΣΣυυννεεχχιιζζόόµµεεννεεςς ΣΣυυννεεχχιιζζόόµµεεννεεςς ΣΣυυννεεχχιιζζόόµµεεννεεςς ΣΣυυννεεχχιιζζόόµµεεννεεςς

δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς


