VELL INTERNATIONAL GROUP
ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA HΛEKTPIKΩN ΣYΣKEYΩN
AP.M.A.E.15353/06/B/87/07
E∆PA: TATOΪOY 112 - 144 52 METAMOPΦΩΣH

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2010 - 31 MAPTIOY 2010
Σύµφωνα µε την Aπόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς
(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ. 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.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρείας :
http://www.vellgroup.gr
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων Oικονοµικών Kαταστάσεων :
27 Mαϊου 2010
Oρκωτός ελεγκτής - λογιστής :
∆ηµήτριος X. Σµαϊλης - AM ΣOEΛ 12221
Eλεγκτική Eταιρεία :
ΣOΛ A.E.O.E.
Tύπος Έκθεσης Eπισκόπησης :
∆εν απαιτείται

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.956.725,57
Eπενδύσεις σε ακίνητα
44.830,24
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
4.661.627,61
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.745.278,14
Aποθέµατα
7.571.069,18
Aπαιτήσεις από πελάτες
16.363.954,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία --9.495.348,12
-------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
42.838.833,26
==========
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
11.905.480,80
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-383.104,90
--------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 11.522.375,90
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
0,00
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)
11.522.375,90
==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
6.899.182,54
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ.
3.351.610,75
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
12.829.329,35
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
8.236.334,72
--------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
31.316.457,36
==========
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
& YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)
42.838.833,26
==========

1.978.018,53
45.313,13
4.708.594,19
2.657.325,38
8.539.824,34
15.757.097,36
2.538.128,47
--------36.224.301,40
==========

28.781,49
44.830,24
3.535,38
9.805.129,83
1.810.913,11
4.992.716,24
7.824.682,28
--------24.510.588,57
==========

33.383,88
45.313,13
3.986,42
9.718.569,37
2.705.558,25
5.133.407,76
---788.219,63
------18.428.438,44
==========

11.383.200,00
---669.800,83
------12.053.000,83
0,00
---------12.053.000,83
==========
500.000,00
3.444.822,47
12.069.278,63
8.157.199,47
--------24.171.300,57
==========

11.905.480,80
-695.931,96
--------11.209.548,84
0,00
---------11.209.548,84
==========
6.899.182,54
2.296.273,37
500.000,00
3.605.583,82
--------13.301.039,73
==========

11.383.200,00
45.460,57
--------11.428.660,57
0,00
---------11.428.660,57
==========
500.000,00
2.365.770,00
500.000,00
3.634.007,87
--------6.999.777,87
==========

36.224.301,40

==========

24.510.588,57

==========

18.428.438,44

==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
31.03.2010
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 & 01.01.2009 αντίστοιχα)
12.053.000,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-1.129.711,73
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
---599.086,80
------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2010 & 31.03.2009 αντίστοιχα)
11.522.375,90
==========

11.847.446,33

11.428.660,57

9.981.474,51

-643.813,32
0,00
---------

-818.198,53
---599.086,80
-------

-561.334,05
0,00
---------

11.203.633,01

==========

11.209.548,84

==========

9.420.140,46

==========

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 16 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
2. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία στις 31.03.2010 έχει αναλυτικά ως εξής:
Όµιλος
Eταιρεία
Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
318.962,00
102.000,00
Λοιπές προβλέψεις
451.798,37
451.798,37
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 36 άτοµα για την εταιρεία και 124
για τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 67 άτοµα για την εταιρεία και 144 άτοµα για τον όµιλο.
4. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2010 - 31.03.2010 και τα υπόλοιπα κατά την 31.03.2010, µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε ε
Όµιλος
Eταιρεία
α) Eισροές
6.622,07
14.041,55
β) Eκροές
25.806,68
82.017,43
γ) Aπαιτήσεις
243.496,18
219.923,46
δ)Yποχρεώσεις
8.565.990,57 8.708.261,18
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
594.521,53
332.001,70
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
27.722,76
9.300,98
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
25.041,22
11.657,20
5. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη σηµείωση 3 των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
6. ∆εν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠYPOΣ TAΣOΓΛOY & ΣIA O.E.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 3 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
7. ∆εν υπάρχει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης εταιρείας.
8. Tα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης περιόδου (1.1.09-31.03.09) για τον όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα καθώς περιλαµβάνουν, τα οικονοµικά στοιχεία της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας “E. ZHTOYNIATHΣ A.E.E.H.Σ.”, από την
ηµεροµηνία της πρώτης ενσωµάτωσής της 29.01.2009.
9. Στις 15.02.2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων DE’LONGHI. Tην 16.04.2010 υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας και του οµίλου εταιρειών DE’LONGHI και στις 21.05.2010 υπεγράφη σύµβαση απόκτησης µετοχών και σύµβαση µετόχων µεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας De’ longhi Appliances s.r.l. (αναλυτικές πληροφορίες
παρατίθενται στη σηµείωση 17 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
10. Σύµφωνα µε τά άρθρα 8 του N. 3156/2003 και 3α του K.N. 2190/1920 εκδόθηκε Mετατρέψιµο Oµολογιακό ∆άνειο, ποσού
µέχρι Eυρώ 19.977.516 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, που αποφασίστηκε
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της VELL GROUP A.E. στις 6.11.2007. Tο Mετατρέψιµο Oµολογιακό ∆άνειο καλύφθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 17.02.2010 έως και 3.03.2010 από τους δικαιούχους µε άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης καθώς και των δικαιωµάτων προεγγραφής, κατά ποσοστό 36,129%, που αντιστοιχεί σε 6.048 οµολογίες, ονοµαστικής αξίας Eυρώ 1.193,40 ανά οµολογία, συνολικού ποσού Eυρώ 7.217.683,20. Στις 9.04.2010 το ∆.Σ. της εταιρείας, αφού είχε ασκηθεί την 31.03.2010 το δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών του Mετατρέψιµου Oµολογιακού ∆ανείου σε µετοχές, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 1.536.120 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας
ευρώ 0,34 η κάθε µία και συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 522.280,80. Eπίσης η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από
το ∆.Σ. της εταιρείας την 9.04.2010 και καταχωρήθηκε στο MAE του Yπουργείου Oικονοµίας, Aνταγωνιστικότητας και Nαυτιλίας µε την υπ’αριθµ. K2 3470/26.04.2010 σχετική ανακοίνωση. Tο Xρηµατιστήριο Aθηνών, στις 29.04.2010 ενέκρινε την
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 1.536.120 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία
έναρξης της διαπραγµάτευσης την πέµπτη εργάσιµη από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών προς
διαπραγµάτευση. (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση17 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).
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O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ.

O ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

KΩNΣTANTINOΣ B. BEΛANHΣ
Ξ 140505

∆HMHTPIOΣ N. MAPKOY
AH 079147

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
1.1-31.03.2010
1.1-31.03.2009
1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2009
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Kύκλος εργασιών
7.362.287,18
Mικτά κέρδη / (ζηµίες)
2.340.472,17
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων
-1.014.954,86
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-1.246.151,28
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
-1.129.711,73
- Iδιοκτήτες µητρικής
-1.129.711,73
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (A) + (B)
-1.129.711,73
- Iδιοκτήτες µητρικής
-1.129.711,73
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
0,00
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
ανά µετοχή - βασικά (σε ε)
-0,0337
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµ/τικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
-939.019,77

8.774.813,84
2.688.595,85

1.695.966,88
523.485,96

2.340.095,63
777.935,47

-445.019,90
-635.221,11
-643.813,32
-643.813,32
0,00
0,00

-841.779,46
-904.758,99
-818.198,53
-818.198,53
0,00
0,00

-539.912,45
-554.115,84
-561.334,05
-561.334,05
0,00
0,00

-643.813,32
-643.813,32
0,00

-818.198,53
-818.198,53
0,00

-561.334,05
-561.334,05
0,00

-0,0192

-0,0244

-0,0168

-337.593,45

-835.995,56

-501.671,22

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
Έµµεση µέθοδος
1.1-31.03.2010
1.1-31.03.2009
1.1-31.03.2010 1.1-31.03.2009
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-1.246.151,28
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
75.935,09
Προβλέψεις
40.176,33
Συναλλαγµατικές διαφορές
55,22
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
-23.477,09
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
254.673,51
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
928.755,16
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-920.711,64
(Mείωση) / αύξηση
υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-18.288,45
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -282.547,25
Kαταβεβληµένοι φόροι
-54.201,64
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
-1.245.782,04
λειτουργικές δραστηριότες (α)
==========
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
0,00
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
-7.192,67
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
0,00
Tόκοι εισπραχθέντες
17.281,35
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότες (β)
10.088,68
==========
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
599.086,80
Eισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
7.456.297,31
Eξοφλήσεις δανειων
-42.746,31
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
8.012.637,80
==========
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ)
6.776.944,44
Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα έναρξης περιόδου
1.791.744,00
---------Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα λήξης περιόδου
8.568.688,44
==========

Mεταµόρφωση, 27 Mαϊου 2010
O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ

ΘEO∆ΩPOΣ I. BEPBAINIΩTHΣ
Τ 105277

-635.221,11

-904.758,99

-554.115,84

107.426,45
262.278,74
38,03

5.783,90
-19.496,63
55,22

38.241,23
136.643,66
38,03

-108.431,75
309.519,95

-23.477,09
86.456,62

-108.431,75
122.635,14

-887.499,40
815.610,97

894.645,14
241.846,60

167.900,15
863.243,32

-661.473,56

-295.609,59

-249.092,52

-392.154,02
-64.225,80
----------

-79.426,48
-9.319,35
----------

-163.648,15
-17.308,92
----------

-1.254.131,50

-103.300,65

236.104,35

==========

==========

==========

115.888,64
-6.653,45

0,00
-247,58

-1.365.000,00
-3.732,41

10,00
8.750,00

----------

0,00
17.281,35

----------

----------

117.995,19

17.033,77

10,00
8.750,00

-1.359.972,41

==========

==========

==========

0,00

599.086,80

0,00

870.198,37
-691.537,88

6.618.596,40
0,00

0,00
0,00

-80.420,04

----------

0,00

----------

----------

98.240,45

7.217.683,20

-80.420,04
-80.420,04

==========

==========

==========

-1.037.895,86

7.131.416,32

-1.204.288,10

2.918.394,41

----------

527.334,47

----------

----------

1.880.498,55

==========

7.658.750,79

==========

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

AΛEΞAN∆POΣ Γ. TEPEZAKHΣ
AZ 541538

2.043.598,51

839.310,41

==========

www.prismadv.gr

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
31.03.2010
31.12.2009
31.03.2010
31.12.2009

